
 

 چاہتا ہوں، کمار سنگاکارا کھنایپاکستان آمد د یک موںیٹ یاالقوام نیب
 

  4کے دورہ پاکستان اور  ی س ی س میگزرا وقت، ا ںیکرکٹر کا الہور م  میعظ •

 الیاظہار خ ںیپوڈ کاسٹ م  ی ب یس یسے متعلق پ ز یتجو یک  سٹیروزہ ٹ

کا شاندار استقبال   وںیتماشائ ،یگرمجوش یعوام ک  یاپنے ساتھ پاکستان ںیم  •

 لے جارہا ہوں، کمار سنگا کارا   ںیادی ن یحس یاور الہور کے سفر ک 
 

 ء:  2020 یرور ف 20الہور،

 

کے   زیری پر مشتمل س   چوںیم 4اور صدر ایم سی سی کمار سنگاکارا نےکرکٹر یجنڈریل

 یب یس  ی۔  پ کی ادتیق یک میکرکٹ ٹ  یس  یس  میا  یپاکستان کے دورے پر آئ ںیسلسلے م

  یاالقوام نیکہ وہ ب  تھا کہنا  اگفتگو کرتے ہوئے کمار سنگاکارا ک یپوڈ کاسٹ سے خصوص

 ۔ ں یکے خواہشمند ہ  کھنےیپاکستان آمد د  یک موںیکرکٹ ٹ 

 

اور  یٹونٹ یٹ  نیت  ںیکے دورہ م  میکرکٹ ٹ یس  یس   میا  یکو الہور پہنچنے وال یفرور رہیت

   وںیشامل کھالڑ  ںیشامل تھے۔ اس کے عالوہ اسکواڈ م  چزیپچاس اوورز پر مشتمل م  کیا

  یاور شہر کے مختلف مقامات پر کھانے بھ ا یقلعہ کا دورہ ک  یشاہ ،یلی نے گولف کھ

 کھائے۔ 

 

 ہے۔  ابیدست ہاںینشست   کیا  ںیپوڈکاسٹ م  یب یس  یپ یسنگاکارا ک کمار

 

بار پھر پاکستان آنے پر بہت خوش   کیا  کا کہنا تھا کہ وہ یس  یس  میموقع پر صدر ا  اس

 میٹ یس  یس  میسال بعد پاکستان آئے جبکہ ا 10طور پر وہ  ی۔ انہوں  نے کہا کہ انفرادںیہ

آنے کا مقصد   ہاںی۔ کمار سنگاکارا  نے کہا کہ  ںیہ یگزر چک اںیدہائ  یکو پاکستان آئے  کئ

 پر راہ ہموار کرنا ہے۔  ادوںیمستقل بن ےی کرکٹ کے ل  یاالقوام نیب  ںیپاکستان م

 

 یدورے کے دوران ہوٹل تک محدود رہنے ک یبھ یکہا کہ کس  دیسنگارا  نے مز  کمار

خوشگوار لمحہ ہوتا ہے۔ انہوں  نے   شہیکرنا ہم  ری س  یکبجائے شہر کے مختلف عالقوں 

  ،ی متعدد بار جمخانہ گولف کورس گئ  میٹ یک یس  یس  میکہا کہ دورہ الہور کے دوران ا

 ۔ ایکا بھرپور لطف اٹھا یمہمان نواز یک  ںنے وہا   وںیشامل کھالڑ ںیاسکواڈ م 
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کے شاندار   وںیتماشائ ،یگرمجوش   یعوام ک سے ہاںی سنگاکارا  نے کہا کہ وہ  کمار

اپنے ساتھ  ںیادیسے متعلق خوشگوار  ریس  یکے جوش اور شہر ک  وںیاستقبال، کھالڑ 

مستقل   ی کرکٹ ک یاالقوام نیب  ںی۔ انہوں  نے کہا کہ وہ پاکستان م ںیواپس لے جارہے ہ 

 ۔ںی چاہتے ہ  کھناید لتایکو کھ  موںیٹ  یکممالک  گرید ہاںیغرض سے  یک یبحال

 

  میکرکٹ ٹ شی جبکہ بنگلہ د  سٹیٹ دو م،یلنکا کرکٹ ٹ  یماہ کے دوران سر نیگذشتہ ت  صرف

پاکستان   لی ا  یب  چی۔ اس کے عالوہ اآئیپاکستان  لنےی کھ چزیم سٹیٹ  کیاور ا  یٹونٹ  یٹ نیت

پاکستان  بیس فروری بروز جمعرات سے یکا انعقاد بھ شنیڈیکے مکمل ا   2020 گیسپر ل

 ریغ 36  ںیم  ونٹی جانے والے ا لےیکھ   ںیم ںمختلف شہرو 4ہورہا ہے۔ ملک کے  ںیم

 ۔ ںیشرکت کررہے ہ یکھالڑ یملک

 

شاندار ملک ہے اور وہ   کیغرض سے پاکستان ا یسنگاکارا کا کہنا ہے کہ ٹور ک کمار

  ہاںی  ںینے کہا کہ انہ  یس  یس  می۔ صدر اںیلے کر واپس جارہے ہ غامیپ  یہی  یاپنے ہمراہ بھ

۔ انہوں  نے کہا کہ الہور قلندرز کے خالف وارم اپ  ں یہ ادی  یاب بھ چزیگئے تمام م لےی کھ

  کی ا یبھ کھناید  ںیموجود تھے، انہ  ںیم  میڈیکرکٹ اسٹ نیہزار شائق19جس طرح  ںیم  چیم

 لمحہ رہے گا۔   ادگاری

 

عوام کرکٹ    یکہ پاکستان ںیجانتے ہ یکے کپتان  نے کہا کہ وہ بخوب میکرکٹ ٹ  یس  یس  میا

کتنا   ےیاستحکام کے ل یپاکستان کرکٹ بورڈ کے معاش  ہیہے اور   یمحبت کرت یسے کتن

 ہے۔  یضرور

 

رنز بنانے والے سابق کرکٹر کمار سنگاکارا  نے کہا کہ پاکستان    سٹیہزار چار سو ٹ بارہ

کرتا    دایملک کرکٹر پ ہی۔ انہوں  نے کہا کہ  ںیہ ےی دئ  یکھالڑ میکرکٹ کو عظ شہینے ہم 

کے  افق پر   ایدن  پرزیاور وکٹ ک  نزیٹسم یسے بہت سے فاسٹ باؤلرز، اسپنرز، ب  ہاںی ہے، 

لگا۔انہوں  نے کہا کہ   ںیکچھ مختلف نہ   ںیانہ یدورہ کے دوران بھ اسنمودار ہوئے اور 

کے  وںی کھالڑ  نیبہتر ںیکے اسکواڈ م  نزیناردرن اور شاہ ملتان سلطانز،الہور قلندرز، 

 ۔ ایلطف آ ںیکر انہ   لیخالف کھ

 

ہے،   یجات یپائ  میتقس   کیا  ںیم  ایدن یسے متعلق کرکٹ ک زیتجو  یکرکٹ ک سٹیروزہ ٹ چار

کرکٹ ان   سٹیتو انہوں  نے کہا کہ ٹ  ایسے پوچھا گ یس  یس  میجب اس حوالے سے صدر ا 

مگر   ںیکرتے ہ تیحما یہے اور اسے پانچ روز تک محدود رکھنے ک ٹیفارم  دہیکا پسند

  ںیپانچو چیم  سٹیکہ ان دنوں کتنے ٹ  ےیچاہ کھناید  یبھ  ہی ںیذرا مختلف ہے اور ہم  قتیحق

کتنے لوگ   کھنے یکرکٹ د یکہ پانچ روز ک ےیچاہ کھنا ید یبھ ہی ںیہم   ں،یروز تک جاتے ہ 

مستقبل   ہی  ایکہ آ   ےیچاہ کھناید  یبھ  ہی ںی۔ انہوں  نے کہا کہ ہم ںیکا رخ کرتے ہ  مزی ڈیاسٹ



 رہے گا؟  یکارگر بھ ںیم

 

سال سے  45اوسط عمر  یکرکٹ کے مداحوں ک ںیسنگاکارا  نے کہا کہ چند ممالک م  کمار

مقبول   ںینوجوانوں م   لیکھ   ہی ںی۔ انہوں  نے کہا کہ ہم ں یزائد ہے جو کہ حوصلہ افزاء نہ

  تیسم سٹینائٹ ٹ نڈیوجہ ہے کہ ڈے ا  یہی ضرورت ہے،  یسوچ و بچار ک ےیکرنے کے ل

  سٹی۔ کمار سنگاکارا  نے کہا کہ ٹںیہ یجارہ یک ںیکوشش  یجدت النے ک ںیکرکٹ م سٹیٹ

  اید ٹسیاسٹ سٹ یٹ یکو بھ موںیٹ  یبلکہ چھوٹ  ںیتک محدود نہ  موںیٹ  یاب صرف بڑکرکٹ 

اور کچھ چار روزہ  ںیلی پانچ روزہ کرکٹ کھ ںیم یہوسکتا کہ چند ٹ ںینہ سایجارہا ہے، اب ا 

بحث ہے جو   یس یا کی ا  ہیکہا کہ  دینے مز  یس  یس  می۔ صدر ا ں یکر الیکرکٹ کھ  سٹیٹ

طور پر درست اور   یاس کے عمل  ںیہو ہم یمگر جو بھ یرہے گ یکچھ عرصہ جار دیمز

 ۔ ںینتائج ڈھونڈنے ہ  نیبہتر 
– ENDS – 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of 
playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training 
provision for officials and coaches. 
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