
 

 وفات پر اظہار افسوس یکا عبدالقادر ک یب یس یپ
 

 ء: 2019ستمبر 6 الہور،
 

اسپنر عبدالقادر کے انتقال پر دکھ کا اظہار اور اہلخانہ  گیل  یجنڈریکرکٹ بورڈ ل پاکستان
 کرتا ہے۔  تیسے تعز

 
 : یب یس یپ نیئرمیچ ،یمان احسان

 
  کیوفات ا یکا کہنا ہے کہ عبدالقادر ک یاحسان مان یب یس  یپ نیئرمیموقع پر چ اس

سے افسوس کا  نیجانب سے مرحوم کے لواحق ی ک یب یس  یپ ںیافسوسناک خبر ہے۔ م
پاکستان اور کرکٹ   یعبدالقادر ک یبھ یب یس  یطرح پ یک یاظہا ر کرتا ہوں۔ ہر پاکستان

محدود نڈ تک ؤصرف گرا  اںیابیخدمات اور کام یک خدمات پر فخر کرتا ہے۔ ان  ےیکے ل
 ۔ ایتک پہنچا وںی اسپن کا تجربہ نوجوان کھالڑ گیل  یبلکہ عبدالقادر نے اپن ںینہ ی نہ
 

قابل   کیپر مہارت رکھتے تھے بلکہ وہ ا  ندینے کہا کہ عبدالقادر نہ صرف گ یمان احسان
بھر   ایپر دن ادیبن  یتجربے اور ڈسپلن ک عیتھے۔ کرکٹ کے وس  تیاحترام اور معتبر شخص

 خاص مقام تھا۔  کیکا اعبدالقادر  ںیم
 
مثال   ی  اعل یاسپرٹ آف کرکٹ ک   ںینے کہا کہ عبدالقادر نے کرکٹ م یب یس  یپ  نیئرمیچ

نے کہا کہ  ی۔احسان مانایدوست بنا ی۔ انہوں نے ڈسپلن سے اپنے دشمنوں کو بھیقائم ک
رکھا جائے  ادی شہی۔ عبدالقادر کو ہم یکرکٹر سے محروم ہوگئ میعز کی کرکٹ آج ا ائےیدن

 عبدالقادر کے اہلخانہ اور دوستوں کے ساتھ کھڑاہے۔  یب یس  یپ  ںیم یگا۔ اس مشکل گھڑ
 

 : یب یس یپو کٹیگزیا فی خان، چ میوس
  

وفات پر  یخان کا کہنا ہے کہ عبدالقادر ک میوس  یب یس  یپ کٹویگزیا  فیموقع پر چ اس
 تیشخص میعظ یس یعبدالقادر ج۔ انہوں نے کہا کہ ںینہیالفاظ نہ  ےیاظہار افسوس کے ل 

محبوب   یہ یس یا  کیہے اور آج پاکستان کرکٹ ا  یہوت دایبار پ  یہ کی ا ںیم  وںیصد
 ہے۔  یسے محروم ہوگئ تیشخص



 
رہے  ںینہ  انینے کہا کہ بے شک عبدالقادر اب ہمارے درم یب یس  یپ و کٹ یگزیا فیچ

ہوا   ایکھایکے پاس ان کا س   وںیشہرت اور نوجوان کھالڑ یا ن ک ںیکرکٹ م ائےیمگر دن
 زندہ رہے گا۔  شہیاسپن بولنگ کا آرٹ ہم

 
دوستانہ   یکرکٹر تھے۔ ان ک میعظ  کیخان نے کہا کہ عبدالقادر اپنے وقت کے ا میوس 

 ۔ یجائے گ یرکھ ادی شہیہم   یموجودگ
 
  ںیم چوںیروزہ م کیا 104اور  236 ںیم چوںیم سٹیٹ 67اسپنر عبدالقادر نے  یجنڈریل

 ۔ ںیحاصل ک  ںیوکٹ 167
 

 ںیم 1977کا آغاز دسمبر  ئریر یسالہ کرکٹ ک 16اپنے  ےینے پاکستان کے ل عبدالقادر
 56 یکارکردگ نینبہتر یکرکٹ م  سٹیٹ  ی۔عبدالقادر کایسے ک چیم  سٹیکے خالف ٹ نڈیانگل 

تک پاکستان   1993سے  1983ٹ کرنا تھا۔ انہوں نے ؤکو آ  وںی کھالڑ 9رنز کے عوض 
 ۔  یلی روزہ کرکٹ کھ کیا  ےیکے ل

 
 رہے۔  یبھ کٹریسل فیکے چ می پاکستان کرکٹ ٹ ںیم 2008 عبدالقادر

 
 
 
 
 

 

 


