
 

احمد  دیحوہوتا ہے، ادگاری شہیکے ساتھ سفر ہم میٹکرکٹ  یقوم

 خان
 

 آکر  ںیبس  م میسب سے پہلے ٹ یکے وقت فخر زمان اور حسن عل یروانگ

 ںیہ ٹھتےیب

 کر سفر کرنا پسند کرتے  ٹھیپر ب ٹیفرنٹ س اضیملک اور وہاب ر بیشع

 ںیہ

 پسند  ٹیس یوال یکھڑک ےیکے ل کھنےید ہنظار یرونیکرکٹرز ب یقوم گرید

 ںیکرتے ہ

  کے  میکرکٹ ٹ یسے قوم کریبائ رکےموٹریآزاد کشموحید احمد خان کی

  یکہان یک ورتکیبس ڈرائ
 

 : ء9102دسمبرکمیالہور،

 

 یاحمد خان ک دیمالزمت کا آغاز کرنے والےوح ںیسال قبل پاکستان کرکٹ بورڈ م21

 یحکام کے عالوہ قوم ی  کے اعل یب یس یاور پ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یذمہ دار

کے   زیریاحمد خان س دیسالہ وح 21کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔  میکرکٹ ٹ

 وزینیپھر و ورسے ہوٹل ا رپورٹیکو ائ وںیکے کھالڑ میکرکٹ ٹ یدوران قوم

 ۔ںیسے ادا کرتے ہ یذمہ دار یپربحفاظت پہچا نے کے فرض کو پور

 

احمد  دیاے  کا رخ کرنے والے وح یس نیغرض سے ا یمالزمت ک ںیمدوہزار سات 

مدثر نذر نے  یب یس یپ زیڈمیاک کٹریکرکٹر ڈائر دہیان کے پسند ویڈرائ سٹیٹ یخان ک

پاکستان  تیسم زیریلنکا کے  خالف  ہوم س یسر زاوریانڈ سٹی۔ زمباوے،  ویتھ یل

والے  نےیانجام د رائضکے ساتھ ف وںیگروپ کے کھالڑ جیاور مختلف ا گیسپر ل

۔ان کا کہنا ںیسے واقف ہ قوںیعادات اور طور طر یک وںیاحمد احمد خان کھالڑ دیوح

 ںیبس م میٹآکر سب سے پہلے  یکے وقت  فخر زمان اور حسن عل یہےکہ روانگ

 ۔ںیہ ٹھتےیب

 

کر  ٹھیپر ب ٹیفرنٹ س اضیملک اور وہاب ر بیکہ شع ایبتا دیاحمد خان نے مز دیوح



 یرونیکرکٹرز ب ی۔ انہوں نے کہا کہ دوران سفر قومںیتےہید حیسفر کرنے کو ترج

 ی۔ قومںیہ تےید حیکو ترج  ٹھنےیطرف ب یک شےیش ےیکے  ل کھنےینظارے د

 یبھ یکھالڑ یرملکیدوران غ ےک لیا سیا یکا کہنا ہےکہ پ وریکے ڈرائ میکرکٹ ٹ

 ۔ ںیہوتےہ نیکے شوق کھنےیدوران سفر باہر کے نظاروں د

 

خوب گپ  ںیکرکٹرزآپس م یکا کہنا ہےکہ سفر کے دوران قوم وریڈرائ سالہباؤن 

۔  انہوں نے کہا ںیکرتے  ہ بھی فرمائش یلگانے  ک موسیقیاوراکثر  ںیشپ کرتے  ہ

 ۔ںیہ رہے ہوتےکہ محمد عامراور محمد عرفان اکثر سفر کے دوارن گنگنا 

 

سے چاچا   اریپ ںیخان انہ ونسیاور  یدیاحمد خان کاکہنا ہےکہ شاہد آفر دیوح

اور پھر  الکوٹیملک کے ہمراہ الہور سے س بیاحمد خان شع دیپکارتے تھے۔ وح

۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر کا بابا کہنا ںیہ  تےیقرار د ادگاریکے سفر کو  یالہور واپس

کے  وریسالہ ڈرائ باؤنہے،بابا کا لفظ  رکا اظہا یاحمد خان سے بے تکلف دیوح یبھ

 لبوں پر مسکراہٹ لے آتا ہے۔ 

 

جن  ںیاحمد خان کا کہنا ہے کہ بچپن م دیحاصل کرنے والے وح میاےتک تعل فیا

 ےیکرتے تھے ان کا ہمسفر بننا ان کے ل کھایپر د نیاسکر یو ینامور کرکٹرز کو ٹ

بارہ  مالزمت کے دوران اناحمد خان نے کہا کہ  دیکا آغاز تھا۔ وح یزندگ ینئ کیا

 ۔ہ پایا ہےدوستان ہیتمام کرکٹرز کا روانہوں نے  ںیم وںسال

 

کا شوق  بڑے   ونگیڈرائ ںیاحمد خان م دیوح یکے شہر باغ کے رہائش ریکشم آزاد

 یپڑھائ ںینے  انہ نیوالد ںیچالنے سے شروع ہوا تھا۔ بچپن م کلیموٹرسائ یک یبھائ

خاطر  یخان نے شوق ک داحمدیمگر وح یک یڈانٹ ڈپٹ بھ ےیکے ل  نےید انیپر دھ

 ۔ ید حیبنانے کو ترج شہیکو اپنا پ ونگیڈرائ

 

 یکس  ےینبھانا ان کے ل اںیوارانہ ذمہ دار شہیکرکٹرز کے ساتھ پ یکا کہنا ہےکہ قوم ان

جوان  کیکے باوجود وہ خود کو ا کھنےید ںیبہار باؤن یک ی۔  زندگںیاعزاز سے کم نہ

 یزندگ یسال ک 06 دیمز ںیکہا کہ اگر انہ۔ انہوں نے ںیاور تندرست شخص سمجھتے ہ

احمد خان  دیگے۔ وح ںید حیکے ساتھ کام کرنے کو ترج ںلوگو یوہ انہ یجائے تو بھ ید

کرکٹ بورڈ کے  ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس  ورپاکستانیکا کہنا ہےکہ وہ بطور ڈرائ

 ۔ںیکرتے  ہ
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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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