
 

پی سی بی کے انیسویں پوڈکاسٹ میں مائیکل ایتھرٹن کی خصوصی 

 شرکت
 

  پاکستان سے تعلقات پر تبادلہ خیال، انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان سے ایک صحافی

 گفتگور بھی اور نئے میڈیا کے ارتقائی عمل پتک کا سفر 

  سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے یہاںایڈیٹوریل مقاصد کے لیے پوڈکاسٹ 

 
 ء:0202اپریل  11الہور، 

 
 1009سے  9191مائیکل ایتھرٹن کا شمار انگلینڈ کے انتہائی معزز کرکٹرز میں ہوتا ہے۔ 

۔ وہ اب میچز کھیلےایک روزہ  15ٹیسٹ اور  991مشتمل اپنے کیرئیر میں انہوں نے  پر

اسکائے اسپورٹس کے ساتھ براڈ کاسٹر کی حیثیت سے کام کررہے  ہیں۔ مائیکل ایتھرٹن 

 س پونڈنٹ بھی ہیں۔ادی ٹائمز کے چیف کرکٹ کور

 

ں کرکٹ کی بحالی سے پاکستان میوہ ایتھرٹن مارچ کے  آغاز میں پاکستان آئے تھے جہاں 

پر کام کررہے تھے جوممکنہ طور پر پاکستان کے دورہ انگلینڈ  دستاویزی فلممتعلق ایک 

 سے  قبل نشر کی جائے  گی۔

 

اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈیجٹل ڈیپارٹمنٹ نے ایک خصوصی پوڈکاسٹ تیار کیا 

ا ۔ انہوں نے پاکستان ،جس میں سابق انگلش کرکٹر نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کی

میں کرسٹوفر مارٹن  1009کرکٹ کے  ساتھ اپنے تعلقات سمیت نئے میڈیا کے  ارتقاء اور  

 کی جگہ دی ٹائمز میں صحافت کے آغاز سے متعلق اپنے سفر پر گفتگو کی۔

 

 مائیکل ایتھرٹن کا خصوصی انٹرویو مندرجہ ذیل ہے:

 

سے  قبل 1991۔ یںکے تعلقات بہت اہم ہ اور انگلینڈسوال: دنیائے کرکٹ میں پاکستان 

کیا جاتا تھا مگر اُس سال نہیں  استقبال ں کبھی بہت اچھاٹیم کا انگلینڈ میکٹ پاکستان کر

آپ اور وسیم اکرم کی موجودگی نے دونوں ٹیموں کے درمیان تعلقات کو یکسر بدل دیا۔ 

 کیا اس کی وجہ آپ دونوں کی لنکا شائر کاؤنٹی سے وابستگی تھی؟

 

میرے خیال میں لنکا شائر کنکشن نے اس ضمن میں مدد کی۔ وسیم اکرم  مائیکل ایتھرٹن:

میں لنکا شائر آئے اور یہ وہی وقت تھا جب میں نے بھی لنکا شائر کاؤنٹی کو  99-9191
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تک میں یونیورسٹی میں رہا مگر پھر موسم  91سے  91جوائن کیا تھا۔ میں پہلے تین سال 

 یلنےآگیا۔کھ ،گرما کے  درمیان

 

ََ دس سال وسیم اکرم کے ساتھ اولڈ ٹریفورڈ میں کرکٹ کھیلی لٰہذا میں انہیں  َ میں نے تقریبا

 اچھی طرح جانتا تھا۔میں انگلینڈ  اور وہ پاکستان کو جتوانا چاہتے تھے۔

 

اس دوران سے شکست دی لیکن  1-0پاکستان ایک بہت اچھی ٹیم تھی۔ انہوں نے ہمیں 

 ۔رہےکھالڑیوں کے مابین تعلقات خوشگوار 

  

میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکمل طور پر میرے اور وسیم کی وجہ سے تھا، مگر میرے 

سال اولڈ ٹریفورڈ پر کرکٹ کھیلنے کے  باعث ہم ایک دوسرے کو اچھی  90خیال میں

 طرح جانتے تھے اور اس سے )دونوں ٹیموں کو( مددملی۔

 

کرکٹ کی بہت تقلید کرتے ہیں،کیا آپ اس نظریے کی تائید کرتے ہیں  سوال: آپ پاکستان

پاکستان کی  کہ اپنے ملک میں کرکٹ نہ کھیلنے کے  باعث بین االقوامی کرکٹ میں

 ؟پیشرفت متاثر ہوئی

 

پاکستان میں کے حملے کے باعث  1001ہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ب مائیکل ایتھرٹن:

نقطہ نظر سے متحدہ عرب امارات میں  کٹ نہیں ہوئی۔ ہرل بین االقوامی کراس 9یا  1

 ۔تھا کرکٹ کھیلنا آسان نہیں

 

 الی میدانوں میں کرکٹ کھیال کرتے تھے۔ گھروں سے دور رہتے اور خ مسلسل  کھالڑی

اس دوران پی سی بی کے سڑک پر کھیلنا پڑا؟ ماہ  91اس کے عالوہ کس ٹیم کوسال کے 

 کی حامل ہوگی۔ یتالگت بھی خاصی اہممالی  لیے

 

ملک میں کھیل کی اس  اور ب نقصانات کے باوجود پاکستان کے لیے ایک مسابقتی ٹیمان س

 واضح دلیل ہے۔پاکستان میں اس کھیل سے محبت کی نا برقرار رکھقدر تقلید 

 

 دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔اب یہاں کرکٹ کی واپسی 

 

کہ جب ایونٹ کا میں ہوا مگر یہ پہال موقع ہے  0211پاکستان سپر لیگ کا آغاز سوال: 

مرتب کرے کرکٹ پر کیا اثرات ، )لیگ کا( یہ سیزن پاکستان ہوامکمل ایڈیشن پاکستان میں 

 ؟گا

 

جوش و )عوام کا (ہجوم، میچ کے دوران ہر آپ کو صرف اپنے اردگرد  مائیکل ایتھرٹن:

 کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم دیکھنے چاہیے۔ خروش اور 

 



 یہاں محفوظ ہیں اور وہ یہاب جان گئے ہیں کہ وہ تمام غیرملکی کھالڑی اہم بات یہ ہے کہ 

 پہنچائیں گے۔  کھالڑیوں کو بھی یگرلے جاکر د اپنے ملکپیغام اپنے

 

برطانوی  1سے  9وہاں تھا اور کے کیفے میں ہوٹل پرل کنٹیننٹل مارچ(، 9گذشتہ شب )میں 

اورلیام  لوئس گریگریٹام بنٹن، روی بوپارہ، کھالڑی موجود تھے، جن میں معین علی، 

وہ )پی ایس ایل میں(   کہ کہہ رہے تھےیہ وغیرہ بھی شامل تھے، اور وہ سب  ڈاسن

کو ٹورنامنٹ کا معیار بہت اچھا رہا اور وہ یہاں خود بہت لطف اندوز ہوئے، سے مقابلوں

 محسوس کرتے ہیں۔ محفوظبالکل 

 

کی پاکستان لٰہذا، یہی پیغام اب پیچھے جائے گا جس سے دیگر کھالڑیوں اور ٹیموں 

 گی۔ ممکن ہوآمد

 

پاکستان کے مختلف بناتی ہے اور کس وجہ سے کیا چیز پاکستان کو دوسروں سے :سوال

 ہے؟ یہوتپیدا  یدلچسپ ںیم کھنےیدزچیم

 

عظیم تھا تو اس وقت پاکستان کے پاس  لتایپاکستان کے خالف کھ ںیجب م: مائیکل ایتھرٹن

باؤلنگ اٹیک  کیہاں میں نے جس خطرنا میں  1000آخری مرتبہ تھے۔ باؤلرز ہوا کرتے

اس  ۔شامل تھے مشتاق نیمشتاق احمد اور ثقل ،ونسیوقار  ،اکرم میوسکا سامنا کیا اس میں 

جو میچ جتوانے کی صالحیت  باؤلردستیاب ہیںایسے عظیم  5کے پاس  کہ آپ واکا مطلب ہ

 ۔رکھتے تھے

 

 یک حالاگر کہ ہے  الیخ رایمگر م ںیکئے ہ دایپ یبلے باز بھ میپاکستان نے عظ ،بالشبہ

 یئیٹمکمل ورا یلنگ کؤکے پاس با میٹ یپاکستانکہ  ںیتو ہم کہہ سکتے ہ کی جائے  بات

تیزرفتار اس کے عالوہ ،لرز ؤوکٹ حاصل کرنے والے با پر خاص طور،موجود ہے 

 دستیاب ہیں۔ یسپنرز بھا نیاور بہتر باؤلرز

 

 کہہے یرا اندیشہ م۔ کئے دایپ وںیک یہزلر ؤبا میعظ شہیجانتا کہ پاکستان نے ہم ںینہ ہی ںیم

بلے باز  میظعہونا ہو سکتا ہے۔  یکم یکرکٹ سے متعلقہ انفرسٹرکچر ک یہاںوجہ  یاس ک

اور کوچز  ،انفراسٹرکچرسہولیات آپ کے پاس بہترین کہ ضروری ہےکرنے کے لیے دایپ

پروان  یسے بھ ںیلر کہؤبا کیا لیکن میرا خیال ہے کہ ، نظام موجود ہو قاعدہبا کیاور ا

 ۔ہے رہا کرواتامتعارف زلر ؤبا بہترینپاکستان  اور شائد یہی وجہ ہے  کہ چڑھ سکتا ہے

 

آپ اس  ۔پر روانہ ہونا ہے نڈیدورہ انگلپاکستان نے موسم گرما میں  ) اس سال( سوال: 

 ؟ںیہ کھتےید کس نظر سےکو  زیریس

 

بڑا سمر  کیا ےیکے ل نڈیانگل ہی ۔ئےیکو الجواب ہونا چاہ) سیریز (اس   مائیکل ایتھرٹن:

 یشیزاس وقت ورلڈ کپ اور ا ونکہیہو گا ک ںینہ گذشتہ سیزن سے بڑا تو  ہی ،ہوگا زنیس



 ۔مختلف )سیزن( رہتے ہیںاور وہ ہمیشہ سے  یتھ یجا رہ یلیکھ

 

 ہیحال ،ںیآ رہے ہ ےیکے ل لنےیکھ زیانڈ سٹین اور وستاپاک یہاں )انگلینڈ میں( سال اس

 ہے۔ رہاانگلینڈ کے خالف پاکستان کا ریکارڈ بہترین  ںیدنوں م

 

بھرپور طرف سے  یک نیشائق ںیانہ ےیاس ل ،ہے یرہ میٹ یاچھ یسے ہ شہیہم پاکستان

۔ ہم اس دوران اچھی کرکٹ اور بھرپور مقابلے کی توقع ہےہے۔  یملت یبھ حوصلہ افزائی 

 ۔ںیکے منتظر ہکی آمد پاکستان ں یم موسم گرما 

 

کھیلتا پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ کون سے  کھالڑی ہیں جنہیں آپ اس دورے میں  : سوال

 ؟دیکھنا چاہیں گے

 

وہ صالحیتوں سے ماالل ، بہت اچھے کھالڑی لگتے ہیںبابراعظم مجھے   مائیکل ایتھرٹن:

)اس سیریز انہیں ںیخواہش ہے کہ م یری،میںہ یبھ ںیان دنوں وہ بھر پور فارم م ۔مال ہیں 

 ا دیکھوں۔لتیکھ میں(

 

 نیدو ت گذشتہ۔برصغیر سے انگلینڈ آکر کھیلنا کھالڑیوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے

ٹ کرک ٹئفلڈ ال کی گیند، وکی۔ ڈںیہ یہو چک مشکل بہت شنزیکنڈ ںیم نڈیسالوں سے انگل

 یپاکستان یہ ان حاالت میںسمجھتا ہوں کہ  ںیم،گیند گھومتی ہےیہاں پھر جس طرح  اور

 یوہ اس سے نمٹنے ک ہے کہ میرا خیال مگر امتحان ہوگا،ایک  ےیبلے بازوں کے ل

 ۔ںیرکھتے ہ تیصالح

 

پھر ناصر کے دوران پاکستان آئے۔  1991بطور کرکٹر آپ پہلی مرتبہ ورلڈکپ :سوال

متواتر آپ کیا اور اس کے بعد سےدورہ پاکستان کا  ںیم 0222 ںیم ادتیق یک نیحس

 ؟کھینچ التی ہےپاکستان بات ہےجو آپ کو ای۔ وہ کپاکستان آتے رہے ہیں

 

اس کے ،کے دورہ پاکستان کے بعد یہاں واپس نہیں آیا  1000دراصل میں  مائیکل ایتھرٹن:

 ان پر  قبلاعظم بننے سے ریعمران خان کے وز ںیم میں پاکستان آیا۔ 1095-91بعد میں 

 تھا۔ ایآ سلسلے میں پاکستانکے کی سیریزڈاکومنٹری  کیا

 

ساتھ کے  سڑک پر کچھ وقت ان یجانے وال وک خواہنرپختوبیاسالم آباد گئے اور خ ہم

 لیطو کیا ان کے  گھر میں اس کے بعد ہم نے ،گئے یبھ ریاور کشم ںیگزارا۔پھر شمال م

 ۔ایک یبھ ویانٹرو جہاں میں نے ان کا یت کسنش

 

بہت  بننے سے متعلق ان کےاعظم  ریوز اور  یبات ک پر اتینظر یاسیکے س ان نے  ہم

ََ ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہینشست  لیطو یہ،امیدوں پر تبادلہ خیال ہواسارے خواب اور  َ  تقریبا

اور وہ " ں گاؤجا تیج ںیدن م کیا"الفاظ یہ کہے تھے مجھ سے آخری اور انھوں نے 



 گئے۔ تیج یواقع

 

اب ں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کرکٹر سے بہت معتبر آواز ہیسوال: آپ کرکٹ کی 

 صحافی تک کا سفر کیسا رہا؟ایک کمنٹیٹر اور 

 

لٰہذا کے بعد سے اس کا حصہ ہوں، ( میں ریٹائرمنٹ 1009) 1001میں  مائیکل ایتھرٹن:

ََ اتنیجتنمیں  َ  یر سے یہ کام کررہا ہوں۔ہی د ا عرصہ کھیال تقریبا

 

خود کو خوش  کے جن لوگوں کے ساتھ کام کیاا س پر میںنے انگلینڈ میں اسکائے  میں

کھیل ہم بہترین وسائل کے ساتھ رکھیں گے،  بھی یہ کام جاریاور ہم  ،قسمت سمجھتا ہوں 

پر جانے کی یہ ہمیں پاکستان جیسے مقامات کی  شاندار کوریج کرتے ہیں، اس کے عالوہ 

دستاویزی فلمیں تیار عمران خان اور کرکٹ کی بحالی جیسی اجازت دیتے ہیں جہاں ہم 

 کرتے ہیں۔

 

کہانیاں یہ صرف کرکٹ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں کرکٹ سے  جڑی دیگر 

 سنانے کی اجازت بھی دیتے ہیں جو بہت اچھا ہے۔

 

)فی الوقت( ہ سب کرنا پسند ہے اور اب میں ادھر لکھنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ مجھے ی 

 ہے۔اخبار  ایک بڑاانگلینڈ کا  دی ٹائمز کے لیے  لکھتا ہوں جو کہ میں

 

میں خود کو خوش قسمت سمجھتا (اس لحاظ سے  ،)میں جن لوگوں کے ساتھ کام کررہا ہوں

مجھے کرکٹ دیکھنا، کھالڑیوں سے باتیں کرنا لطف اٹھاتا ہوں۔  کااس مالزمت  میںہوں۔

 کرکٹ سے متعلق کہانیاں سنانا پسند ہے۔اور 

 

ہوگی کیونکہ اس میں بہت کچھ  آپ کو لطف اٹھانا ہوگا، آپ کو کھیل سے  محبت کرنی

مجھے کھیل سے پیار بے رنگ ہوجائے گالٰہذا ہےاور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ بہت 

 ہے اور میں کرتا رہوں گا۔

 

 کھالڑیوں اور ٹیموں پر تنقید کرنا آسان ہے؟کیا آرام سے بیٹھ کر سوال: 

 

 یہ بالکل آسان نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ میرا کام تنقید کرنا ہے۔ مائیکل ایتھر ٹن: 

 

آپ کو اب بھی کھالڑیوں سے سےسچ بولناہے۔ ایمانداری  میرا خیال ہےکہ آپ کا کام

 چیز ، کھیل بہت سخت اور مشکلیاد رکھیں  )کیونکہ(ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے،

 ہے۔

 

کبھی کبھار، آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے اور اس کے عالوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں 



آپ کھالڑیوں کو معلوم ہے کہ انداز میں تنقید کرتے ہیں اور منصفانہ لیکن اگر آپ ہوتا۔ 

 میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے۔نہیں کرتے تو کسی کے ساتھ زیادتی اسی مزاج کے ہیں اور 

 

کس طرح تو آپ  تیکررہی ہو یںتوقعات کے مطابق کھیل پیش نہجب آپ کی ٹیم سوال: 

 ؟اپنے آپ کو مثبت رکھتے ہیں

 

ََ میں انگلینڈ سے میں خودرحقیقت مائیکل ایتھر ٹن:  َ د کو کسی ٹیم کا حصہ نہیں بناتا۔ یقینا

 تعلق رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انگلینڈ جیتے۔

 

تصور کمنٹیٹر میں خودکو غیرجانبدارلیکن جب میرے  ہاتھ میں مائیکروفون ہوتا ہے تو 

کو  لینڈ پر تبصرہ کرتے  ہوئے آپانگ رہنے کے باوجود،انگلینڈ میں کرتا ہوں کیونکہ 

جو پاکستان ، بھارت یا  بھی دیکھ رہے  ہوتے ہیں مداحبہت سے ایسےمعلوم ہوتاہےکہ 

 ہیں۔ کرتےکو پسند  کسی اور ٹیم

 

 کہبرقرار رکھنا ضروری ہے،ممکن ہے  تھوڑی بہت غیرجانبداری میرے خیال میں لٰہذا 

مگر میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ براڈکاسٹر کی حیثیت سے ۔کا نظریہ ہوپرانے زمانے  یہ

میرے خیال میں کرتا اور استعمال نہیں لٰہذا میں کبھی بھی "ہم" کا لطف ضروری ہے۔ یہ 

 غیرجانبدار ہونا بہت ضرور ی ہے۔مبصر کا ایک 

 

ترجیح جائزہ کیسے لینا چاہییں گے اورآپ کی  میڈیا کا تقابلی سوال: آپ روایتی اور نئے

 کیا ہوگی؟

 

رکھے ہم اب بھی کھیل پر تبصرہ جاری چکا ہے اور  ہوایک یہ سب اب  مائیکل ایتھر ٹن: 

 ۔ہوئے ہیں

 

بالشبہ ہم سب الفاظ لکھ سکتا ہوں۔کھیل پر ایک ہزار کی طرح ہمیشہ  بھی میں اب 

کوریج منٹ کی  3سے  1ہم صرف اب ہے۔ ی جانتےہیں کہ اب سوشل میڈیا بہت ضرور

وٹے چھوٹے کلپس دیکھنا چاہتی سوشل میڈیا پر چھہم سب جانتے ہیں کہ یہ نسل کرتے ہیں۔ 

 ہے۔   میں کرتی بھی اسی اندازہے اور کھیل کی تقلید 

 

 ۔چاہیے کوشش کرنیآگاہی کی میڈیا سےقسم کے لٰہذا آپ کو ہر 

 

 1222کہ یہ بہت اہم ہوتا جارہا ہے۔ ایک طرف تو آپ اخبار کے لیے سوال: ایسا لگتا ہے

جب ہم لکھ سکتےہیں۔الفاظ  042ٹوئیٹر پر صرف آپ الفاط لکھتے ہیں اور دوسری طرف 

وہ بہت معیاری ہوتی ہیں تاہم اگر ہم پوسٹس دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ کی 

  ایسا کیوں ہیں؟دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا۔دوسرے اکاؤنٹس کو 

 



، اس سے قبل کہ آپ سوشل میڈیا پرجائیں  ،فیصلہ کیا ہےایک  میں نے مائیکل ایتھرٹن:

سے کیا حاصل )پوسٹ( اس آپ کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 

 چاہتے ہیں۔کرنا 

 

ََ اسے  سوچ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں منصفانہ َ سے کام  لیا جائے۔ دوسرے لوگ یقینا

تنازعہ کھڑا کرنے  اور اپنے مختلف انداز میں استعمال کرتے  ہیں، وہ اس سے 

 سمجھتے ہیں۔کلکس حاصل کرنے کا ذریعہ  یا زیادہ سے زیادہرنےرابطہ کسے فالوؤرز

 

میں نے یہ فیصلہ کررکھا ہے اور میں کچھ عرصہ صرف یہ نہیں کہ میں یہ کرتا ہوں بلکہ 

 تک اس پر عمل کرتا رہوں گا۔

 

کیا  انہیں کہ ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے اور نہ ہی میں دوسروں کو بتارہا 

 کرنا چاہیے۔

 

خوش اس سے کیا آپ کھیل کی کوریج کی جارہی ہے، ڈیجٹل انداز میں جس طرح سوال: 

 ہیں؟

 

 ر کیا جارہا ہے۔ وؤککھیل بہترین انداز میں ہاں! مجھے لگتا ہےکہ مائیکل ایتھر ٹن: 

 

شاندار رہا۔  )تجربہ( اور میرے خیال میں یہکام کیا  میںمیں نے ابھی حال ہی میں ورلڈکپ 

روایتی انداز میں کوریج کے ساتھ ساتھ انداز میں کوؤر کیا گیا۔ اس دوران کھیل کو دونوں 

رز ؤجسے بہت سے فالونے  شائع کیے،براڈ کاسٹرز بھی منٹ کے کلپس 5سے  3

 ۔نےسراہا

 

میرا مطلب موسم گرما میں ورلڈکپ کی کوریج شاندار رہی۔ میرے خیال میں گذشتہ سال 

کوریج بھی  توکرکٹ بہترین رہےیہ ایک بہترین انداز میں مکمل ہوا اور جب ہے کہ 

 ۔رہیالجواب لیکن میرے خیال میں اس کی کوریج شاندار رہتی ہے۔ 

 

تو کیا آپ کو افسوس  سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا نشانہ بنتے ہیںکھالڑی  جبسوال: 

 اس صورتحال میں کھالڑی کو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ کہآپ کو کیا لگتاہے ہوتا ہے؟

 

 جب میں کھیال کرتا تھا اس وقت کرکٹ آسان تھی، اب مشکل ہے۔ مائیکل ایتھرٹن:  

 

بالشبہ آپ کو مبصرین اور صحافیوں کی جب میں کھیال تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا۔ 

آج کے زمانے ئڈ میڈیا وشائد اس وقت انگلینڈ میں ٹیبال بنایا جاتا تھاتنقید کا نشانہ جانب سے 

 ۔طاقتور تھےزیادہ سے 

 



سے نوجوان میرے  خیال  کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا،اس وقت سوشل میڈیا میں 

 ۔ہے اب سوشل میڈیا سے دور رہنا آسان نہیںکھالڑیوں کے لیے 

 

ستعمال کی ترغیب دی جاتی کے  اسوشل میڈیا مختلف وجوہات کے سبب کھالڑیوں کو 

 شامل ہے۔ظاہر کرنا بھی ی دستیاباپنی ذاتی اسپانسرشپ اور ہے،جس کی وجہ 

 

ََ اگر آپ تنقید لیکن یہاں  َ  نوجوان ہیں تو۔ کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، خصوصا

 

ایسے انڈر میں نے کچھ میں انگلینڈ کے  چند نوجوان کرکٹرز کے  بارے میں سوچ رہا تھا۔ 

نے جنوبی افریقہ میں کھیلے  گئے  ٹورنامنٹ سے جلد باہر ہوجو  ہےکرکٹرز کو دیکھا 91

بہت  کی سطح پر اس سے نمٹنا 91انڈرسوشل میڈیا پر سخت تنقید کا نشانہ بنے۔ کے باعث

 مشکل ہے  مگر یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔

 

سے نبردآزما ہونے کا طریقہ کار آپ کو وضح اس کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جس 

اخبارات نہیں پڑھوں گا اور اس آپ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کرنا ہوگا۔ 

 ۔یںکے سامنے آ ہی جاتی ہیہ کسی نہ کسی طرح آپ میں نہیں پڑوں گا مگر )خبروں(

 

لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہا گیا اور کیا لکھا گیا۔ لٰہذا یہ بہت مشکل ہے  مگر آپ کو 

 تالش کرنا ہوگا۔ سے مقابلہ کرنے کا راستہاس 

 

 پرائیویسی چھین لی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے کھالڑیوں کی سوال: 

 

 زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ مائیکل ایتھرٹن: 

 

آسٹریلوی  درحقیقتمیرے زمانے کے مقابلے میں لوگ اب بہت زیادہ کھل چکے  ہیں۔ 

اس حصے ہیں۔  9ایمازون نے جاری کی ہے جس کے کرکٹ ٹیم پر ایک دستاویزی فلم 

اس دوران وہ ہر ٹیم میٹنگ میں چال گیا ہے۔ ڈاکومنٹری میں کیمرہ ڈریسنگ روم کے اندر 

 کی فوٹیج ہے۔ گھنٹے 1000 کے پاساور میرے خیال میں فلم بنانے والے شریک رہے

 

ئد بھی ہیں، جیسا کہ آپ ئی فوابالشبہ لوگ اس سے بہت کھل کر سامنے آئے ہیں اس کے ک

صداقت بھی سامنے  سے لوگوں کو واقعی اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ ہیں اور اس

 آتی ہے۔ 

 

وہ کھالڑیوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ لیکن یہاں پرائیوسی مشکل ہوتی جارہی ہے۔ 

 کسی صورت بھی کیمرے  سے نہیں بچ سکتے۔ کرکٹ گراؤنڈ میں 

 

 محتاط رہتا۔ہر وقت اگر میں  کھیل رہا ہوتا تو میں ڈریسنگ روم میں کیمروں سے 



 

 مشورہ دینا چاہیں گے؟آنے والے  کرکٹ نمائندوں کو کیا آئندہ موجودہ اور آپ  سوال: 

 

 کھیل سے پیار کریں، کھیل سے لطف اندوز ہوں اور اچھی کہانیاں سنائیں۔مائیکل ایتھرٹن: 

 

مانتا  میں۔کہانیاں سنانے کے لیے ہےاچھی  )صحافت(مجھے ابھی بھی یہی لگتاہے کہ یہ

میں یہ اعداد و شمار، تکنیک اور اس طرح کی دیگر چیزیں ضروری ہیں مگر  ہوں کہ

صحافی، براڈکاسٹر، سمجھتا ہوں کہ کھیل سے متعلق اچھی کہانیاں سنانا کسی بھی 

 اختیار میں ہوتا ہے۔ اپنےاورکمنٹیٹرکے ڈاکومنٹری میکر
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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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