
 

 کے منتظرکے آغاز راولپنڈی ٹیسٹ ،قومی اسٹار کرکٹرز 
 

  یچ کے آغاز کا شدت سے ، متھادس سال کا انتظار ایک طویل عرصہ

 ، راشد لطیفہےانتظار 

  میں پاکستان ساتھیہ سیریز ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی کےساتھ 

معین بنے  گی، بھی کے مستقل انعقاد کا سبب کرکٹ کے اہم ترین فارمیٹ 

 خان

  کا  کوششوں پی سی بی کی ٹیسٹ کرکٹ کی  واپسی  در حقیقیت ملک میں

 ہے، شاہد آفریدی نتیجہ

 سری لنکا کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد ایک بڑی خبر ہے، محمد یوسف 

  جذباتی لمحہ ہے، شعیب ملکپاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی ایک 

  دونوں ٹیموں کو اسپورٹ کرنے میدان میں آئیں کیونکہ جیت صرف  مداح

 کرکٹ کی  ہوگی، عمر گل
 

 ء : 9109دسمبر9،الہور

 

کا ایک اہم دن ہے کیونکہ اس روز پاکستان میں دس سال  کٹ کی تاریخدسمبر قومی کر 11

سے  بدھکا آغاز ہونے  جارہاہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی  ٹیمیں بعد ٹیسٹ کرکٹ میچ 

میں ایک دوسرے کے  پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی  شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں

 مدمقابل آئیں گی۔

 

پوری قوم کی طرح سابق کرکٹرز بھی شدت سے  ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی کے 

 :اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا  ہے اس موقع پر سابق کرکٹرز نے منتظر ہیں۔

 

 راشد لطیف: تین  ٹیسٹ میچ کھیلنے والے سری لنکا کے خالف

 

اپنا پہال ٹیسٹ میچ کھیال تو اس راشد لطیف کاکہنا ہے کہ جب پاکستان نے سابق کرکٹر 

اتنے ہی  ی کرکٹ کے مداحوئے تھےمگر یقین ہےکہ اس روز بھں ہنہی بھیوہ پیدا وقت



ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی انہوں نے کہا کہ خوش ہوئے ہوں گے جتنے کہ وہ آج ہیں۔ 

 لمحہ ہے۔ایک بہترین واپسی 

 

آغاز  میچ کے اب وہ تھا اوردس سال کا انتظار ایک طویل عرصہ راشد لطیف نے  کہا کہ 

پہلی گیند پھینکی جائے  کی میچ  انہیں انتظار ہےکہ کب کا شدت سے انتظار کررہے ہیں۔

 گی۔

 

اب قومی کرکٹرز کو اپنے ہوم ہ نسل آئندسابق کرکٹر نے  کہا کہ انہیں خوشی ہےکہ 

طویل فارمیٹ کی اہمیت سے  جو انہیں  پر ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا دیکھ سکے گی زگراؤنڈ

مداحوں، اہِل خانہ کو اپنے  انہوں نے کہا کہ اسی طرح موجودہ کرکٹرزروشناس کرے گی۔ 

اضافہ کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے گا جس سے ان کے اعتماد میں اور میڈیا کے سامنے 

 ہوگا۔

 

 میچ میں قومی ٹیم کی  کپتانی کرنے  والےٹیسٹ  سری لنکا کے خالف میں9111 مارچ

 :معین خان

 

یہ سیریز ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی کےساتھ سابق کرکٹر معین خان کا کہنا ہےکہ 

 ۔بنے  گی سبب بھیکرکٹ کے اہم ترین فارمیٹ کے مستقل انعقاد کا  میں ساتھ پاکستان

آپ کو اپنے ملک میں مسلسل ٹیسٹ کرکٹ میں ایک قوت بننے کے لیے انہوں نے  کہا کہ 

 ۔ہوسکا یںنہکے  لیے ممکن کرکٹ کھیلنا ہوتی ہے جو کہ گذشتہ دس سال سے پاکستان 

 

پنے سامنے  کھیلتا دیکھ کرکرکٹ انہوں نے عظیم کرکٹرز کو اسابق کرکٹر نے  کہا کہ 

عمران خان، ظہیر عباس، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے اکثر کرکٹرز کھیلنا شروع کی۔ 

کی ایک جھلک دیکھنے کے  لیے کھالڑیوں وسیم اکرم جیسے عظیم  جاوید میانداد اور 

 اسٹیڈم کا رخ کیا کرتے تھے۔سے چھٹی  لے کر اسکولز، کالجزا ور یونیورسٹیز 

 

کو اسکولز سے چھٹی کا تو نہیں کہتے مگر انہیں امید ہے بچوں وہ نے کہا کہ  معین خان

کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیمز کا رخ کرے نئی نسل بابراعظم، اسد شفیق اور یاسر شاہ کہ 

وہ ٹیسٹ وہ پاکستان آمد پر سری لنکا کرکٹ ٹیم کے مشکور ہیں اور انہوں نے کہا کہ گی۔

سے سے کی گئی کوششوں پر ا کے لیے پی سی بی کی جانبکرکٹ کو وطن واپس النے 

جس سے چھپی ہے ن نتائج کے پیچھے انتھک محنت اسابق کرکٹر نے کہا کہ سراہتے ہیں۔ 

 واقف نہیں۔ آدمیعام 

 

 میں سری لنکا کے خالف ٹیسٹ میچ کھیلنے والے شاہد آفریدی: 9112مارچ 

 



وہ سری لنکا کرکٹ بورڈ کے مشکور ہیں کہ انہوں سابق کرکٹر شاہد آفریدی کا کہنا ہےکہ 

اپنی ٹیم پاکستان نے ایک دہائی بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ میچ کے  انعقاد کے لیے 

اپسی پر پی دس سال بعد ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی وبھجوائی۔ شاہد آفریدی نے  کہا کہ وہ 

 سی بی کی  کوششو ں پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے  ہیں۔ 

 

ممالک اور کرکٹ بورڈز کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ سابق کرکٹر نے کہا کہ 

کےمشکل وقت میں پاکستان نے اس کا بہت ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے  کہا کہ سری لنکا 

 کا ساتھ دے  رہے ہیں۔ آج وہ پاکستان دیا اور 

 

انہیں یقین ہےکہ مداحوں کھیل کی پہچان ہے اور شاہد آفریدی نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ ہی 

انہوں نے انتظامیہ سے کی ایک بڑی تعداد میچ دیکھنے اسٹیڈیم کا رخ کرے  گی۔ 

 تک پہنچنے میں سہولیات فراہم کرے۔نز کو اسٹیڈیم وہ فیدرخواست کی ہےکہ 

 

 ٹیسٹ میچز میں شرکت کرنے والے محمد یوسف:7سری لنکا کے خالف 

 

ََ ایک سنگ سابق کرکٹر محمد یوسف کاکہنا ہےکہ  َ ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی یقینا

م کرکٹ سے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قومیل ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ 

 محبت کرنے والی قوم ہے۔

 

 پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے متعلق آج بھی ان کے پاس  محمد یوسف نے کہا کہ 

ئی نسل کے لیے  یادگار یہ سیریز نبہت سی یادیں محفوظ ہیں اور انہیں یقین ہےکہ  اپنی 

انہوں نے  کہا کہ امید ہے دونوں ٹیموں کے درمیان بہترین کرکٹ دیکھنے کو رہے گی۔ 

 ملے گی۔

 

میں سری لنکا کےخالف پاکستا ن میں آخری مکمل ٹیسٹ کا حصہ رہنے  9119چ مار

 والے شعیب ملک :

 

پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی ایک کرکٹر شعیب ملک کا کہنا ہےکہ ٹیسٹ سابق 

وا ۔ انہوں نے کہا کہ طویل فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لیتے وقت انہیں اندازہ ہجذبانی لمحہ ہے

 کہ ٹیسٹ کرکٹ ہی کھیل کا اثاثہ ہے۔

 

کٹ پاکستان واپس ضرور آئے گی اور ملک نے کہا کہ انہیں یقین تھا کہ ٹیسٹ کرشعیب 

ہر کرکٹ فین کی طرح ان کی بھی خواہش انہوں نے کہا کہ انہیں اس کی بہت خوشی ہے۔ 

کاش وہ یہ میچ دیکھنے لیے خود پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم جاسکتے اور اس تاریخی تھی کہ 

 لمحات کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرسکتے۔



 

انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں سری لنکا کرکٹ  کرکٹر نے کہا کہ ملک میںٹیسٹ سابق 

وہ اس موقع پر سری لنکا کرکٹ ٹیم اور ان کے بورڈ نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے اور 

 بورڈ کے مشکور ہیں۔

 

 :میں شعیب ملک کے  ہمراہ میدان میں اترنے والے  عمر گل 9119مارچ 

 

وہ ٹیسٹ کرکٹ کی ایک دہائی کے  بعد ملک میں  کا کہنا ہےکہ ق کرکٹر عمر گلساب

 واپسی پر بہت پرجوش ہیں اور وہ اس موقع پر سری لنکا کرکٹ ٹیم کے مشکور ہیں۔

 

کھیلنا ان کے لیے اعزاز تھا اور اب وہ یہ  انہوں نے کہاکہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ

ٹیموں کو اسپورٹ مداح  دونوں عمر گل نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز ضرور دیکھیں گے۔ 

 جیت صرف کرکٹ کی  ہوگی۔  ا س موقع پر ں کیونکہکرنے میدان میں آئی

  
– 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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