
 سابق چیئرمین رمیز راجہ کے بیان پر پی سی بی کا ردعمل

 

 :۲۰۲۲ دسمبر ۲۸ الہور،

 

 نجمنٹیم یب یس یجانب سے پ یراجہ ک زیرم نیئرمیپاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق چ

 ویانٹرو یو یٹ کیفارم اور ا ٹیپل ایڈیکے خالف سوشل م یٹھینجم س نیئرمیکے چ یٹیکم

 ہے۔ ایکا اظہار ک یوسیزبان پر ما استعمال کی گئی اور دئیے گئے بیانات ںیم

 

 ی جانب سے دئیے گئے ان بیاناتراجہ کرمیز  نیئرمیہے کہ سابق چسمجھتا  یب یس یپ

اپنے  پی سی بی۔ ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے یک یٹھیس نجم نیئرمیکا مقصد موجودہ چ

کا حق  یکارروائ یقانون ےیکے لاور تحفظ ساکھ کے دفاع  یاور ادارے ک نیئرمیچ

 رکھتا ہے۔ حفوظم

 

 :ہیںمندرجہ ذیل حقائق  چند ریکارڈ کی درستگی کے لیے

 

اور  ہکے ساتھ ساتھ سابق نیمنتظم اور کرکٹ نینے، شائق پیٹرنکے  یب یس یپ: ۱

سے کے تحفظ  ئریریفالح و بہبود اور ک ،نوکریوں یککھالڑیوں موجودہ کرکٹرز کے 

حق کا  ینیکو بحال کرکے اپنے آئ 2014 نیکے آئ یب یس یپپر ہمطالب ترین قبولمتعلق م

 یپو کہ ج۔ رتا ہےک میکو تسل ارکرد کے جاتی کرکٹ ہمحکم یہ ونکہیک ہے ایاستعمال ک

 ۔نہیں تھا میں 2019دوران نافذ العمل پی سی بی کے آئین  حکومت کے یآئ یٹ

راجہ کے ان  رمیز ینے پہلے ہ ریسلمان نص سریآف ٹنگیآپر فیکے چ یب یس یپ: ۲

 ید ںیاجازت نہ بھی یکاکٹھا کرنے اپنا سامان  ںیہے کہ انہ ایالزامات کو مسترد کر د

 وہاور کٹھا کیا اخود انہوں نے سامان کہ وہ یں کرتے ہ قیتصد بھی یاس بات ک ۔ وہیگئ

کے  میڈیاسٹ یراجہ کو قذاف رمیزگا۔  جائے ایراجہ کو واپس کر د رمیزآج )بدھ( کو 

 ایک رمقدمیخان کا  یبھ ںیاور مستقبل م ایروکا گ ںینہ یداخل ہونے سے کبھ ںیاحاطے م

 جائے گا۔

 نیئرمیچ ںیو 34کے  یب یس یپ تین سال کے لیے ںیم 2017اگست  ،یٹھیسنجم : ۳

کرنے والی  ینامزدگ یان ک ںیکے عام انتخابات م 2018 یجوالئمنتخب ہوئے تھے تاہم 



 باوجودکے نے رہ یدو سال باق ںیمدت م یاپنہوئی تو انہوں نے شکست  کوسیاسی پارٹی 

کی سوچ ان طور پر  اضحو ہیتھا۔  ایدے د ی  استعف اپنے عہدے سے رضاکارانہ طور پر

 کرتا ہے۔ ینشاندہ مکمل یک ہیمثبت روان کے اور 

سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی نیوزی لینڈ کرکٹ  ۱۸ رمیز راجہ بھی اسی طرح :۴

 چیئرمین پی سی بی منتخب ہوئے تھے۔  ستمبر کو ۱۳ بعد ٹیم کی پاکستان آمد کے دو روز

 طرف سے یک پیٹرنکو اس وقت کے  2022اگست  27 حقیقت بھی عام ہے کہ: یہ ۵

سابق کپتان اور پاکستان   دن بعد 10 گی کےنامزد ںیبورڈ آف گورنرز م رمیز راجہ کی

ہونے کا  یکو مستعف 2021ستمبر  6کو  ونسیالحق اور وقار  معروف کرکٹر مصباح کے

 اسی طرح ورلڈکپ سے قبل اسکواڈ میں بھی تین تبدیلیاں کی گئی تھیں۔تھا۔  ایگ ایحکم د

 یب یس یپ ںیم ٹنگیم یپہل یکو اپن 2022دسمبر  23نے  یٹیکم نجمنٹیم یب یس یپ :۶

کو  وںیٹیتمام کم تیسم وںیٹیکم کشنیسل یکے تحت قوم یمنسوخ یک 2019 نیکے آئ

 یدیسابق کپتان شاہد آفر کو، 2022دسمبر  24 جتاً،ینت ۔یتھ ید یمنظور یکرنے ک لیتحل

 ۔ردیا گیاسربراہ  مقرر ککمیٹی کا  کشنیسل یعبورو قومی مینز کرکٹ ٹیم کی ک

کے سابقہ دور کے  یٹھیس نجم نیئرمیاپنے اور موجودہ چ اراجہ ک رمیز نیئرمیسابق چ: ۷

۔ اس حوالے سے چند تفصیالت موازنہ گمراہ کن اور غلط ہے  ںیاخراجات کے بارے م

 مندرجہ ذیل ہیں:

تک تین ایڈیشنز بیرون ملک میں  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۶ا: ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے 

ای کے متعدد دوروں کے باوجود نجم ی غرض سے یو اے اس ٹورنامنٹ ک منعقد ہوئے۔

رمیز  ،۔ اس کے برعکسسیٹھی نے کبھی بھی پی ایس ایل االونس وصول نہیں کیا تھا

 ایگ ایک ںیاور الہور م یکا انعقاد صرف کراچ 2022 لیا سیا یپراجہ کی زیرسربراہی 

 تھا۔

 ںیہ ادہیکے اخراجات بہت ز دوروں یملک ریکے غ یٹھیس نجم نیئرمیموجودہ چب: 

پاکستان  چزیم شنلیاور پاکستان کے ہوم انٹرن لیا سیا یپ ںیدور م گزشتہان کے  ونکہیک

اور دو طرفہ  لیا سیا یکو پ نیئرمیموجودہ چ ےیتھے۔ اس ل جاتے لےیسے باہر کھ

عرب امارات کے دورے کرنے  ہمتحداکثر  معامالت کی غرض سے متعلق سے زیریس

کی منظوری سے کیے حکام  متعلقہاخراجات  یتمام سفر اس حوالے سے ۔پڑتے تھے

 ۔تھا ایگ ایآڈٹ ک طور پر( یرونیاور ب یکا باقاعدہ )اندرونجاتے تھے جس 

 



 یمنظور یبورڈ آف گورنر ک بھی االؤنس کا گاڑی کو یٹھیس نجم نیئرمیموجودہ چج: 

 یذات یوجہ سے اپن یخطرات ک یورٹیکیانہوں نے س ونکہیک تھا ایگ ایکے مطابق ادا ک

 نیئرمینے سابق چ یب یس ی۔ اس کے برعکس، پیتھ گئی یاستعمال ک یگاڑبلٹ پروف 

 نیمل 16.5 متیق یجس ک یفراہم ک یگاڑبلٹ پروف  یبالکل نئ کیراجہ کو ا رمیز

 ۔یروپے تھ

 ںیانہ ونکہیتھے ک ادہیکے اخراجات بہت ز یورٹیکیس یک یٹھیس نجم نیئرمیموجودہ چد: 

وہ صوبہ پنجاب کے سابق  ونکہیک یضرورت تھ یفراہم کرنے ک یورٹیکیس یاضاف

 یڈوائزریباقاعدہ ا انہیں جانب سے یک پارٹمنٹیڈ ررازمیتھے اور کاؤنٹر ٹ ی  راعلیوز

 ۔یتھ یئگ یک یجار

سائٹ کے  بیو ٹیکارپور یک یب یس ینے پ یٹھیس نجم نیئرمیرہے کہ موجودہ چ ادیہ: 

 \تھا۔ جایبھ بھی نوٹس یکو قانون یب یس یپو پبلک کرنے پر اخراجات ک عےیذر

 یطور پر کوئ یقطعمیں  ۳ کہ ںیمندرجہ باال پانچ نکات واضح طور پر ثابت کرتے ہ و: 

 ۔ںیتھ ںینہ اںیغلط


