
 
کرکٹ کھیلنا شاندار  کی مشکل صورتحال کے باوجود  ء  عالمی وبا 

 ، کرس گیل ہےتجربہ 

 
 ء: 2021فروری  23کراچی، 

 
ایچ بی ایل پی ایس ایل کے چھٹے   والے کرس گیلکے نام سے جانے    "یونیورس باس"

  ٹونٹیٹی  کہ جب   تھا یہ پہال موقع ۔ سال بعد پاکستان آئے15ایڈیشن میں شرکت کے لیے 
" اس طرز کی  کرس گیل" رنز بنانے والے کرکٹر سب سے زیادہ     میں کرکٹ کی تاریخ 

 کرکٹ کھیلنے پاکستان آئے ۔
 

  میں پاکستا دنوںکے ء عالمی وبا کورونا وائرس کی   گیلکرس قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ 
کرس گیل کو پسند کرتی ہے اور  فینز کی ایک بڑی تعداد کھیلنے آئے ،یہاں  میں کرکٹ ن

 کرنے کے لیے ہی کرکٹ کھیلتے ہیں۔  خوشاپنے مداحوں کو وہ بھی 
 

  فتتاحیا کےٹورنامنٹ  کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے سالہ بیٹسمین نے41
رفتاراننگز  برق رنز کی 68گیندوں پر 40چ میں  اور اگلے می  39گیندوں پر  24میچ میں 

میں الہور  2016  ، زکھیلی۔کرس گیل نے ایچ بی ایل پی ایس ایل کے ابتدائی دو ایڈیشن
 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کی۔ 2017اور  زقلندر

 
میں کرکٹ کھیلنے پر بہت   وقتمشکل   وہ عالمی وباء کے اس کہ  کا کہنا ہے  گیل کرس  

میں   مستقبل یں کہامید ہ  پروہ  ،کھیلنا خوشی کی بات ہے  کرکٹ ان حاالت میں، خوش ہیں 
 حاالت بہتر ہوجائیں گے۔

 
کے دنوں میں سخت احتیاطی تدابیر  ءواحد ملک ہے جس نے عالمی وباوہ  پاکستان دنیا کا 

ڈومیسٹک مقابلوں کی میزبانی کی ہے۔ایچ بی ایل پی ایس ایل کے    تماماختیار کرتے ہوئے
کر  ڈومیسٹک مقابلوں کی میزبانی   275پاکستان کرکٹ بورڈ پرچھٹے ایڈیشن کے اختتام 

 چکا ہوگا۔
 



سے الکھوں افراد اپنی جان گنوا ء کی عالمی وبا  19اس وقت کوویڈ کہ گیل نے بتایاکرس  
  یہاب  ضرور روکا گیا مگرکی سرگرمیوں کو  کھیلوںچکے ہیں، شروع کے دنوں میں 

 تماشائیوں کے بغیر ہی کھیلے جا رہے ہیں۔  زمیچ   تاہم یہ  بحال ہوچکی،
 

تماشائیوں    بھی ابھی مگر ،پسند کیا جاتا ہے بہت دنیا بھر میں کرکٹ کو  انہوں نے کہا کہ 
کے سامنے بیٹھ  ین ن اسکر ژلوگ صرف ٹیلی وی    ، کی اکثریت گراؤنڈ میں موجود نہیں 

 میچ دیکھ رہے ہیں۔  ہی کر
 

کے دنوں میں بہت کچھ    نکھالڑیوں سمیت سب کوالک ڈاؤ کہ   گیل کہتے ہیںکرس  
 ۔ اب بھی لوگ مشکل میں ہیں مال،سیکھنے کا موقع 

 
ہم کرکٹ کے ذریعے  ،  میں زندگی گزارنی ہوگی  ہمیں بہتر اندازتھا کہ ا مزید کہنا ک ان

خوشیاں بانٹی  اس مشکل وقت میں  لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب السکتے ہیں تاکہ 
 ۔ جاسکیں

 
یہ  ، کیونکہ  کٹ کھیلنے کے لیے بے چین ہیں  کھالڑی کر   تمام نے کہا کہ  یونیورس باس

 ۔ وابستہ ہےبھی  روزگار   ان کااور اسی سےکی زندگی ہے ن ا
 

  کے باعثاحتیاطی تدابیر   ،ابہت اچھا لگ انہیں کستان آنانے کہا کہ پندرہ سال بعد پا انہوں
اسٹیڈیم  انہیں ایونٹ کے ابتدائی دو میچز میں عوام کی حاضری محدود رہی مگر پھر بھی 

 کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ میں تماشائیوں  
 

  کرس گیلسیریز کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی   اور ویسٹ انڈیز کے مابینسری لنکا 
، امکان ہے کہ وہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے چھٹے ایڈیشن   رہے ہیں  وطن واپس لوٹد جل

مزید  وہ پاکستان میں کہ   ہے کرس گیل نے کہا  ۔گئےشرکت کریں  میں کی الہور لیگ 
 ۔  رہیں گےکرکٹ کھیلنے کے منتظر 

 
کے بعد پہلی  2006  وہ کہ  کرتےہوئے کرس گیل کا کہنا تھادورہ پاکستان پر تبادلہ خیال  

 بہت پرجوش ہیں۔ اس حوالے سے وہ  اور  مرتبہ پاکستان آئے ہیں
 

ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کرنے  والے کرس گیل  میں  2006  سال
ھر محمد  ، پکی اننگز یاد ہےرنز 94 اپنی  میںملتان ٹیسٹ   انہیں آج بھیکا کہنا ہے کہ 

طویل عرصے  ایک تپتے سورج میں  انہیںکی بیٹنگ کی وجہ سےخان   یوسف اور یونس 
 ۔ کرنی پڑیفیلڈنگ  تک

 



نانے والے کرس گیل  ب ریکارڈکا ( 1003)  وںٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ چھک   ٹی
خوشی کی بات کیا ہوسکتی ہے  زیادہ کسی بھی کھالڑی کے لیے اس سے  کہ  کہتے ہیں

 فینز آپ کا کھیل پسند کریں یا آپ کھیلیں تو انہیں خوشی ملے۔کہ 
 

کرس گیل نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ عمران خان جیسا کرکٹر ایک ملک کا 
پورے  ہے، مگر وہ ہوتا کا اپنا وزیراعظم  رے  کیریبین میں ہر جزیوزیراعظم ہے مگر  

 کیریبین کے وزیراعظم ہیں۔ 
 

،  ے ہیںکے جذبات رکھت  یے عزت اپنے تمام وزرائے اعظم کے لوہ انہوں نے کہا کہ 
  وہکیونکہ ،ہیں  سربراہ کےان سب  وہ  ، سے محبت ہےوزرائے اعظم ان تمام   انہیں

 ں۔یونیورس باس ہی
 
-  

 

 
 


