
 

کرکٹ  91آئی  سی سی انڈر  کامحمد شہزاد راؤنڈرنوجوان آل

 میں عمدہ کارکردگی دکھانے کا عزمورلڈکپ 
 

  ،خان میں ڈی جی ہمیشہ بڑے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا

میں سکونت  سال قبل الہورسہولیات کے باعث اڑھائی  محدود

 اختیار کرلی، محمد شہزاد

 15  ہیںعمران خان اور بابراعظم سالہ کرکٹر کے پسندیدہ کھالڑی 
 

 :ء0505جنوری 50الہور،

 

نوجوان کھالڑیوں کے لیے اعلٰی  0202کرکٹ ورلڈکپ  11سی سی انڈر  آئی

موقع بہترین بنانے کا  اپنی شناختدنیائے کرکٹ میں  کی بدولتکارکردگی  

م میں شامل بہترین صالحیتوں کرکٹ ٹی 11انڈر  قومییہی وجہ ہے کہ ہے ، 

 ایونٹ پر نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں۔کے مالک نوجوان کھالڑی بھی اس 

 

ایک نامور  وہ ڈیرہ غازی خان سے ہے تاہم محمد شہزاد کا تعلقآلراؤنڈر

والد کی وفات کے ۔ تھے الہور آگئےمیں  0212سجائے کرکٹر بننےکا خواب

 ،محمد شہزاداٹھانے والے بھائیوں اور والدہ کی  کفالت کی ذمہ داری 5بعد 

  ۔سمجھتے ہیںکرکٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا 

 

نےکرکٹ سے متعلق اپنی پہلی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں محمد شہزاد

دائیں ہاتھ سے بیٹنگ اور  کی، ل کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع سا 1نے

کے بڑے لڑکوں  ہی شروع سے وہنےکہا کہ  آلراؤنڈر باؤلنگ کرنے  والے

بڑے لڑکے  بھی ان کی کارکردگی جب محلے کے  ، ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے

ے حصول وئے تو دوستوں نے انہیں بہتر سہولیات اور مواقع ککے معترف ہ

 الہور جانے کا مشورہ دیا۔ کے لیے 

 

کے محدود سہولیات ڈیرہ غازی خان میں کرکٹ کی کا کہنا ہےکہ محمد شہزاد 



پاک قبل سال اڑھائی انہوں نے ،انہوں نے الہور میں سکونت اختیار کیباعث 

کے سفر کا اور پھر وہی سے کرکٹ الئنز کرکٹ اکیڈمی الہور میں داخلہ لیا

ٹ ان کےآل ٹائم فیورکاکہنا ہےکہ عمران خان  نوجوان آلراؤنڈر۔ کردیا آغاز

 ہیں۔کے پسندیدہ کرکٹر ،بابراعظم  ا ن  دہ  کھالڑیوں میںتاہم موجو کرکٹر ہیں

 

کے  0202کرکٹ ورلڈکپ  11محمد شہزاد کا کہنا ہےکہ وہ آئی سی سی انڈر 

لیے قومی اسکواڈ میں شمولیت پر بہت خوش ہیں، انہیں امید ہےکہ وہ ایونٹ میں 

ڈ کوچ اعجاز احمد شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔  انہوں نے کہا کہ ہی

بہت  سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ نوجوان کھالڑیوں کو کی موجودگی سے

آلراؤنڈر کا کہنا ہےکہ وہ کوچنگ اسٹاف کےساتھ مل کر ٹیمپرامنٹ میں بہتری 

 پر خصوصی توجہ دے رہے  ہیں۔  

 

سے  اپنے کرکٹ  0212ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ  11انڈر  انٹر ریجنل پی سی بی

 0تین میچوں میں ایونٹ کے کیرئیر کا باقاعدہ آغا ز کرنے والے محمد شہزاد 

کے تیسرے بہترین  ٹورنامنٹبنا کررنز  121سنچریوں کی مدد سے نصف 

کی اوسط سے بیٹنگ کرنے  والےدائیں ہاتھ کے  11بیٹسمین قرار پائے ۔

انہوں نے  تھی۔پر مشتمل رنز  11بہترین اننگز ٹورنامنٹ میں  کیبلےباز 

  ۔کیںوکٹیں بھی حاصل  1میں  ایونٹ

 

ٹیم  11محمد شہزاد کو اگلے ہی سال ملتان انڈر بہترین کارکردگی کی بنیاد پر 

پی سی بی پیپسی انڈر نوجوان بیٹسمین نے  ٹیم میں شامل کرلیا گیا۔ 11انڈرسے 

نصف سنچریاں اسکور 0میچوں میں 5ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے  11

 11پی سی بی انڈر محمد شہزاد،  اسی سال ۔رنز بنائے 112کرتے ہوئے 

 ایونٹ کے بہترین بلے باز قرار پائے۔بناکررنز  121میں ٹورنامنٹ پینٹنگولر 

سنچری  1نصف سنچریاں اور  0کی اوسط سے  121میچوں میں 5انہوں نے 

 اسکور کی۔

 

آسٹریلیا کے گذشتہ سال عمدہ کارکردگی کے تسلسل کے باعث محمد شہزاد کو 

کرکٹ ٹیم کی  11قومی انڈر خالف ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی سیریز میں 

رنز کی اننگز  21۔ انہوں نے واحد ٹی ٹونٹی میچ میں نمائندگی کا موقع مال

 کھیلی۔

 

 20ایک روزہ میچوں میں  0ٹیم کے خالف  11سال بنگلہ دیش انڈر  گذشتہ 



محمد شہزاد کو آئی سی سی رنز کی بدولت 101وزہ میچوں میں تین ر 0اور 

اسکواڈ کا حصہ بنالیا  11کے لیے قومی انڈر  0202کرکٹ ورلڈکپ  11انڈر 

 گیا ۔

 

کا انتخاب یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھالڑیوں  0555اسکواڈ)یکم ستمبر 

 کیا جاسکتا  تھا(:
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