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راشدي ڀائرن جون علم، ادب ۽ صحافتي ميدان 

 ۾ ڪيل خدمتون
 

Abstract: 
 

Contribution of Rashdi Brothers in the Fields of 
Literature, Journalism, History & Culture 

 
Rashdi brothers i:e Pir Ali Muhammad Rashdi & Pir Hasamuddin 

Rashdi were the legends. They played an important role in different fields in-

cluding journalism in the early 20th century, remained in different newspapers 

in different capacities and contribute a lot in the politics, literature & aware-

ness among the masses through their write-ups editorials and columns. 

Pir Ali Muhammad Rashdi was an intelligent politician, who always 

played an important role in different Governments. He remained as an Ambas-

sador in different countries. He was equally good columnist in Sindhi, Urdu & 

English languages. 

Pir Hasammddin Rashdi was a great scholar & historian. He compiled 

and wrote prefaces on different books of history in Sindh & Persian.  

In this paper their works in different fields are discussed. 

حسام الدين شاهه راشدي، سيد  شاهه راشدي ۽ علي محمد  پير يعني  ڀائرن راشدي 
سنڌ ۾ ويهين صديَء جا اهي عالم ۽ اڪابر ٿي گذريا آهن، جن سنڌي ادب، تاريخ، 
جھونن آثارن سان گڏوگڏ اردو ۽ انگريزيَء ۾ اهي صحافتي ڪارناما سرانجام ڏنا، 
جيڪي سنڌ جي تاريخ جي اهم دستاويزن جي حيثيت رکن ٿا. راشدي خاندان جون 
علمي ۽ ادبي خدمتون، هڪ نهايت وسيع موضوع آهي. هن مقالي ۾ ڪوشش ڪري 
سندن سنڌي علم ۽ ادب تي وڌيڪ ڌيان ڏنو اٿم، پر گڏوگڏ ٻين ٻولين ۾ ڪم کي به 
يڪسر نظرانداز نٿو ڪري سگھجي، تنهن ڪري انهن جو به ڪجھ ذڪر اوهان کي 

 ملندو.

62 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

ٻنهي ڀائرن پنهنجي عملي زندگيَء جي شروعات صحافت سان ڪئي. اڳتي 
هلي پير علي محمد راشدي ته هڪ وڏي عرصي تائين صحافتي دنيا ۾ نالو ڪمايو. 
جيتوڻيڪ هن مقالي ۾ راشدي ڀائرن جي صحافتي خدمتن تي گھڻي روشني نه وڌي 
وئي آهي، پر ان جي ذڪر کان سواِء ڳالهه اڳتي وڌي به نٿي سگھي، تنهن ڪري خاص 
طور تي پير علي محمد جي صحافتي خدمتن ۽ ڪالم نگار جي حيثيت تي به روشني 

 وڌي وئي آهي.
 09۽ ع 5095آگسٽ   5پير علي محمد راشدي ۽ پير حسام الدين راشدي، 

تي ترتيبوار پنهنجي اباڻي ڳوٺ بهمڻ ۾ جنم ورتو. ٻنهي ڀائرن جي ع 5055سيپٽمبر 
عمر ۾ ذري گھٽ ڇهن سالن جو فرق هو. جيئن ته پير علي محمد راشدي وڏو ڀاُء هو، 

 تنهن ڪري سندن علمي، ادبي ۽ صحافتي خدمتن جو ذڪر پهرين ڪجي ٿو.
حقيقت ۾ پير علي محمد راشديَء جي زندگي ايتري ته گھڻ ُرخي هئي، جو ان 
جو هر پهلو ڀرپور هو ۽ انهن سڀني پيرائتو ذڪر هن مختصر مقالي ۾ ڪري به نٿو 

 سگھجي.
آزاد قاضي، پنهنجي مقالي ۾ پير علي محمد راشدي جي زندگيَء کي ٽن 

 اهم حصن ۾ ورهايو آهي:
 صحافتي زندگي. 5”
 علمي ۽ ادبي زندگي. 0

 (1)“سياسي زندگي.. 3
پير علي محمد شاهه راشدي باقاعدگيَء سان اسڪول يا ڪاليج ۾ تعليم ڪانه 
پرائي. ابتدائي تعليم پنهنجي ئي ڳوٺ ۾ عربي ۽ فارسي ٻولين ۾، ۽ پنهنجي ئي 
ڳوٺ ڀرسان نصرت اسٽيشن جي ٻن هندو اسٽيشن ماسٽرن کان انگريزيَء جي بنيادي 
تعليم حاصل ڪئي، پر تنهن هوندي به کيس اردو، سنڌي ۽ انگريزي ٻولين تي مڪمل 

 عبور حاصل هوندو هو.
پير علي محمد راشدي پنهنجي گھريلو روايتن ۽ ماحول سان بغاوت ڪري 
صحافتي زندگي اختيار ڪئي. هي اهو دور هو، جڏهن صحافت جي ميدان ۾ ڪيتريون 
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ئي قدآور شخصيتون موجود هيون، اهڙي ڏکئي مرحلي تي موالنا دين محمد وفائي 
جهڙي ڪنهن مشق عالم سندن مدد ڪئي. موالنا صاحب جي پٺڀرائيَء جي نتيجي ۾ 
پير صاحب جا صحافتي ميدان ۾ پير پختا ٿيڻ لڳا ۽ پاڻ به مهاڏو اٽڪائڻ ۽ منهن ڏيڻ 

‘ الحرب’الِء ميدان ۾ نڪري پيو. سندس انهن صالحيتن جي اعتراف ۾ کيس هفتيوار 
تائين ڪم ڪندو رهيو. ع 5000سکر جي ادارت ملي، جتي پاڻ ‘  االمين’شڪارپور ۽ 

جو ايڊيٽر ڪري رکيو، ‘  سنڌ زميندار’۾ کيس کهڙي صاحب، پنهنجي اخبار ع 5000
نالي پنهنجي اخبار جاري ڪيائين، ‘  ستاره سنڌ’۾ سکر کان ع 5033جنهن کان پوِء 

 تائين جاري رهي.ع 5031جيڪا 
صبح ’۾ جڏهن سنڌ بمبئيَء کان ڌار ٿيڻ واري هئي ته ان مرحلي تي پاڻ ع 5031

نالي اخبار جاري ڪيائون، جنهن ۾ سنڌ اتحاد پارٽيَء جي فائدي ۾ مضمون ‘  سنڌ
جي اليڪشن کان اڳ اها اخبار عام ماڻهن ۾ پارٽي اميدوارن ع 5031شايع ٿيندا هئا. 

 جي پروپيگنڊا الِء ورهائبي هئي.
پير علي محمد راشدي جي باقي صحافتي زندگيَء جو مختصر وچور ڪجھ 

 هن ريت آهي:
 سالن جي عمر ۾ اخبارن ۾ مضمون لکڻ شروع ڪيائين. 55 –ع 5009”

 نالي سان پنهنجو ماهوار رسالو جاري ڪيائين.‘الراشد’ –ع 5001
 سکر جو ايڊيٽر.‘ االمين’شڪارپور ۽ ‘ الحرب’ –ع 5000ع کان 5005
 اخبار، سکر، جو ايڊيٽر.‘ سنڌ زميندار’ –ع 5000

 تائين هلي.ع 5031اخبار، سکر جو ايڊيٽر. اها اخبار ‘ ستاره سنڌ’ –ع 5031
 نالي، ڪراچيَء مان پنهنجي اخبار ڪڍيائين.‘ صبح سنڌ’ –ع 5031
نالي پهريائين سکر ۽ پوِء ڪراچيَء مان ذاتي ‘  مسلم وائيس’  –ع 5019

 تائين هلي.ع 5011انگريزي هفتيوار اخبار ڪڍيائين، جيڪا 
۾ ‘  قرباني’ڪراچيَء مان نڪرندڙ روزانه سنڌي اخبار   –ع 5011ع کان 5013

 ايڊيٽوريل ۽ سياسي مضمون لکيائين.

64 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

سنڌ ’ڪراچيَء مان نڪرندڙ روزانه انگريزي اخبار   –ع 5055ع کان 5010
جو ايڊيٽر ٿي رهيو. ان زماني ۾ ڪراچيَء مان نڪرندڙ ٻي طاقتور انگريزي ‘آبزرور

سندس قلمي ويڙهه پاڪستان جي  جي ايڊيٽر الطاف حسين سان ‘ ڊان’روزانه اخبار 
 صحافت جي تاريخ جو هڪ اهم ۽ دلچسپ حصو آهي.

سموري پاڪستان جي اخبارن جي ايڊيٽرن جي اثرائتي   –ع 5050ع کان 5059
جو صدر چونڊيو ويو. ان ‘  آل پاڪستان نيوز پيپرس ايڊيٽرس ڪانفرنس’تنظيم 

 حيثيت ۾ صحافين جا وفد وٺي ڀارت، مصر ۽ برطانيا جا دورا ڪيائين.
ڀارت ۽ پاڪستان جي اخباري ايڊيٽرن جي قائم ڪيل تنظيم   –ع 5055

جو اتفاق راِء سان صدر چونڊيو ويو. ان تنظيم جو مقصد ‘  جوائنٽ پريس ڪميشن’
 ٻنهي ملڪن ۾ ڀائپي وڌائڻ هو.

نالي هفتيوار انگريزي اخبار ‘  ايسٽرن ايڪسپريس’ڪراچيَء مان   –ع 5051
 تائين هلي.ع 5055ڪڍيائين، جيڪا 

هانگ ڪانگ ۾ رهندي، ڪراچيَء جي روزانه اردو اخبار   –ع 5011ع کان 5013
 جي عنوان هيٺ اردوَء ۾ هفيتوار ڪالم لکندو رهيو.‘ مشرق بعيدمڪتوب  ’۾ ‘ جنگ’

اخبار الِء ‘  جنگ’جي عنوان سان ‘  مشرق و مغرب’  –ع 5091ع کان 5011
سال هفتيوار ڪالم اردو ٻوليَء ۾ لکيائين. ان وچ ۾ ڪجھ مهينن الِء   03الڳيتو 

 جي عنوان هيٺ به لکيائين.‘ وغيره وغيره’۾ ئي روزانو مزاحيه اردو ڪالم ‘ جنگ’
۾ ‘  عبرت’حيدرآباد مان نڪرندڙ روزانه سنڌي اخبار   –ع 5010ع کان 5019

 جي عنوان هيٺ هفتيوار ڪالم لکيائين.‘ َرند ۽ پنڌ’
جي  A Point of View۾ ‘  جنگ’لنڊن مان شايع ٿيندڙ روزانه اخبار   –ع 5015

 عنوان هيٺ هفتيوار ڪالم، انگريزي زبان ۾ لکيائين.
۾ ‘  ليڊر’ڪراچيَء مان شام جو شايع ٿيندڙ روزاني انگريزي اخبار  –ع 5011

جي عنوان هيٺ   Impressions & Reflectionsڪجھ مهينن تائين هفتيوار انگريزي ڪالم 
 (2)“لکيائين.
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سالن تائين پير صاحب   11تائين يعني ع 5091کان ع 5009اوهان ڏٺو ته 
باقاعدگيَء سان مختلف ٻولين جي اخبارن ۾، ڪٿي ايڊيٽر طور، ڪٿي ڪالم نگار 
جي حيثيت ۾ ته ڪٿي مضمون نگار جي حيثيت ۾ پنهنجي قلم جو استعمال ڪيو 
آهي. خاص طور تي ڪالم نگاريَء جي ميدان ۾ سندس ڪو ثاني ڪونه هو. هن 
زندگيَء جي هر مسئلي، هر معاملي، خاص طور تي سياست جي ميدان ۾ ٿيندڙ هاڃن 

 ۽ واقعن کي پنهنجي ڪالمن جو موضوع بڻايو آهي.
سائين جي. ايم سيد، پير علي محمد راشديَء جو ذڪر ڪندي لکيو آهي ته: 

اهو مشڪل مسئلو آهي ته هن کي اديبن ۾ شمار ڪجي يا سياستدانن ۾ يا صحافين ۾، ”
اهڙي گھڻ رخي شخصيت جي مالڪ هئڻ ڪري، سندس علمي ميدان ۾ ڪيل پورهئي 
کي پڻ هڪٻئي کان ڌار ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو مسئلو آهي. ان ڪري علم، ادب، تواريخ توڙي 

 (3)“سياسي علمن بابت سندس لکيل مواد کي ڌار ڌار ڪرڻ بجاِء يڪجا پيش ڪجي ٿو.
پير صاحب جا اردو توڙي سنڌيَء ۾ لکيل ڪالم پڙهندڙن ۾ تمام گھڻا 
مقبول هوندا هئا. دراصل پير علي محمد راشدي هڪ مڪمل ادارو هو، جنهن جا 
ڪيئي روپ سروپ هئا: برک اديب، جھونن آثارن جو ماهر، سياسي شطرنج جو 
خطرناڪ رانديگر ۽ هڪ الثاني شڪاري پڻ هو. جانورن جي شڪارن سان گڏوگڏ هن 
سياست ۾ به شڪار ڪيا ۽ سندس سياسي چالبازين ڪري وڏا وڏا سياستدان به کانئس 

جو نتيجو هو، مهربانين  َڪؤ کائيندا هئا. ون يونٽ جي ٺهڻ جو المناڪ واقعو به سندس 
تي بحث نه ڪيو مصلحتن  پر هن مقالي ۾ سندس سياسي ڪارگذارين، حڪمت عملين ۽ 

 ويو آهي، جنهن الِء هڪ ڌار مقالي جي گھرج آهي.
سال اڳ   11‘  َرند ۽ پنڌ’حيدرآباد ۾ لکيل سندس ڪالم ‘  عبرت’روزاني 

لکيل ڪالم آهن، جن جو جيڪڏهن اوهان اڄ جائزو وٺندا ته اوهان کي لڳندو، ڄڻ اهي 
 اڄوڪي دور جا آهن، ۽ اڄ جي مسئلن تي لکيل آهن.

اڄ ڪلهه جي زندگيَء ۾ ُاهي سماجي ”پنهنجي هڪ ڪالم ۾ لکيو اٿس: 
ٻنڌڻ ٽٽي چڪا آهن، ڪنهن جو ڪنهن تي ضابطو ڪونه رهيو آهي. بي جوابداري 
وڌي ويئي آهي. جيڪو ِجت آهي، ڦرُلٽ ۾ لڳي ويو آهي. اهلل تعالٰي ڪامورن جي ُٻڌي 
آهي، هنن جون پنج ئي آڱريون گيهه ۾ آهن. ڪورٽون ڪيسن سان چڪار آهن، 
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پوليس ٿاڻن تي ميال لڳل آهن، جيلن ۾ ڪا جاِء نه رهي آهي، ڏوهن جي ُڌم آهي، هلڻ 
چلڻ ڏکيو ٿي پيو آهي، نه خوف خدا رهيو آهي نه خوف خلق. رشوت جي بازار گرم 
آهي. اصل براه راست رقم ڏيو پر ٻاهرو ڪم الهيو وڃن. وڪيل ويچارا بيروزگاريَء 
جا ستايل، زياده تر سياسي ڳالهين سان وتن دليون وندرائيندا. اهو حال بڻيو آهي اڄ 

 (4)“اسان جي سماج سڳوري جو!
جي ع 0900مٿين ڪالم جي فقري کي جيڪڏهن اسين موجوده حالتن يعني 

 حالتن سان ڀيٽي ڏسون ٿا ته صورتحال ۾ نه ڪو سڌارو آيو آهي ۽ نه ڪا تبديلي.
پير علي محمد راشديَء کي سنڌ جي تاريخ سان به گھڻي دلچسپي هئي. سکر 

جي عنوان سان هڪ پمفليٽ ‘  حيات مير معصوم’۾ اخبار ڪڍڻ واري زماني ۾ 
ڪڍيائين ۽ ان موضوع تي تحقيق ڪرڻ جي خواهش هئس، پر پاڻ ان ڏانهن ڌيان نه 
ڏنائين ۽ اهو ڪم پنهنجي ڀاُء پير حسام الدين راشديَء جي حوالي ڪيائين، جنهن ان 
ڪم ۾ دلچسپي ورتي ۽ اڳتي هلي سنڌ جي تاريخ جي حوالي سان نمايان ڪارناما 

 سرانجام ڏنا.
پير علي محمد راشديَء جي تصنيفن ۾ ڪيترائي ڪتاب ۽ ڪتابڙا شامل 

 آهن، جن ۾:

 ڪتابڙا ۽ پمفليٽ
 سنڌ جا سور.  5
 حياِت معصوم.  0

 سر غالم حسين جو بيان.  3
 فرياِد سنڌ.  1
 سنڌ جي انقالبي تحريڪ جو اڳواڻ جي. ايم. سيد.  5
 جاگيرداريَء جو خاتمو.  1
 سنڌ ۽ پنجاب جي الڳاپن جو تاريخي جائزو.  1
 شامل آهن.وسزلشم/اس ےک رحماکت اور رمضمات    .  9
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 جڏهن ته سندس ڪتابن ۾ :
، جيڪو سنڌي ادبي بورڊ ٽن ڀاڱن ۾ ڇپيو ۽ اڳتي ڏينهن اهي شينهناهي .  5

 ۾ شايع ڪيو ويو.ع 5091هلي ٽنهي جلدن کي هڪ جلد ۾ 

جي ‘  رپاین اور وھبیل وہیئ ابںیت’، جيڪو روزاني جنگ اخبار ۾ چمنروداِد .   0
۾ ع 5091عنوان سان ڇپيل ڪالمن جو مجموعو آهي، جيڪو راشدي پبليڪيشن پاران 

 شايع ٿيو.
واري دور جي ڇپيل ڪالمن ع 5010کان ع 5019، عبرت اخبار ۾ َرند ۽ پنڌ.   3

 ۾ سنگم پبليڪيشن پاران شايع ٿيو.ع 5099جو مجموعو، جيڪو 

جيڪو مجلس يادگار ڪراچي پاران نومبر   ومالان الغم روسل رہم اور اپاتسکن امیکس.   1
 ۾ شايع ٿيو.ع 5000

، سکر هسٽاريڪل سوسائٽي پاران سکر، بکر ۽ روهڙي )تاريخي مطالعو(.  5
 ۾ شايع ٿيو.ع 0995مئي 

، جنهن کي انڊس اڪيڊمي ڪراچي، موجوده سياسي سوال ۽ فرياد سنڌ.   1
 ۾ شايع ڪرايو.ع 0955

، جنهن کي سنڌي ادبي بورڊ، ڄام امام انقالب موالنا عبيداهلل سنڌيؒ .   1
 ۾ شايع ڪرايو.ع 5000شورو، 

کان ع 5035، پير علي محمد راشديَء جا جي. ايم. سيد کي خط ۽ مضمون.   9
 ۾ شايع ڪرايو ويو.ع 5019تائين لکيل خطن جو مجموعو آهي، جنهن کي ع 5059

۾ ع 5055، جنهن کي انسٽيٽيوٽ آف سنڌاالجي، ڄام شورو چين جي ڊائري.  0
 شايع ڪرايو.

59  .SINDH, Ways & Days, Shikar and other Memories   جنهن کيOxford 
University Press 0993 ۾ شايع ڪرايو.ع 

انهن مان هر تصنيف پنهنجي جاِء تي موضوع ۽ مواد جي خيال کان اهميت 
پير صاحب جي اها تصنيف آهي، جنهن کي سنڌ ‘ اهي ڏينهن اهي شينهن’رکي ٿي، پر 
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جي تاريخ، سياست، ثقافت، علم، ادب ۽ سماجيات جو تاريخي دستاويز ڪوٺي 
 سگھجي ٿو.

شاعريَء ۾ شاعريَء جا ڪيترائي اصول ڪارفرما ٿين ٿا، جن ۾ بحر، وزن، 
ماترائون، قافيو، رديف، فصاحت، بالغت، مطلب ته گھڻن ئي پابندين جي گھرج 
هوندي آهي، پر نثر ۾ هڪ بنيادي شيِء کي اهميت حاصل هوندي آهي، جنهن کي 
اسين اسلوب ڪوٺيون ٿا. اسلوب جيترو دلڪش، وڻندڙ، اثرائتو ۽ رنگين هوندو، 

اهي ’اوتروئي پڙهندڙ جي دل ۽ دماغ کي متاثر ڪندو ۽ اسلوب جي اها خوبي اسان کي 
 ۾ جابجا نظر اچي ٿي.‘ ڏينهن اهي شينهن

آباد ۽  ڀاڱي پهرين ۾ پير صاحب، خيرپور، سکر، شڪارپور، جيڪب
الڙڪاڻي جي عالمن ۽ ان دور جي اهم شخصيتن، سياسي ۽ سماجي حالتن بابت 
پنهنجي خيالن جو نهايت عالماڻي انداز ۾ اظهار ڪيو آهي. ڪتاب جي شروع ۾ 

جي عنوان سان هڪ خاڪو ڏنو اٿس، جنهن ۾ ان دور ‘  وڏيرڪي زندگيَء جي تصوير’
جي سماجي ۽ انتظامي جوڙجڪ، عملدارن جي روين، سياسي ۽ سماجي حالتن ۽ 
انساني روين بابت ماڻيل مشاهدي کي نهايت دلچسپ پر طنزيه انداز ۾ پيش ڪيو اٿس، 
جڏهن ته ٻئي ڀاڱي ۾ گھڻو تڻو ڪراچي ۽ دادوَء سان تعلق رکندڙ شخصيتن جو ذڪر 
ڪيو اٿس. ڪراچي، سنڌ جي سياست جو مرڪز رهي آهي، تنهن ڪري سياست ۽ 

 سياستدانن جو ڪجھ پيرائتو ذڪر ڪيو اٿس.
بيان ڪيل قصن ۾ ڪيترن وڏن ماڻهن ”ٻئي جلد جي مهاڳ ۾ پاڻ لکي ٿو: 

سان گڏ ننڍن ماڻهن جو به ذڪر آيل آهي. وڏو ماڻهو ڪير آهي ۽ ننڍو ماڻهو ڪير؟ 
تنهن جي فيصلي تي شروع کان دنيا تڪرار ڪندي، مختلف معيار مقرر ڪندي پئي 
رهي آهي، قطعي فيصلو اڄ تائين ڪونه ٿي سگھيو آهي. مون هن ڪتاب ۾ اهڙي 
تخصيص جي تڪرار ۾ پوڻ بدران، اهڙن سڀني ماڻهن کي آڻي ڇڏيو آهي، جيڪي 
منهنجين اکين کي آئڙيا. مون اهڙن انسانن کي نظرانداز نه ڪيو آهي، جيڪي بازاري 
مفهوم ۾ وڏا ماڻهو ڪونه هئا. مون تاريخ ساز ماڻهن سان گڏوگڏ انسانيت ساز انسانن 

 (5)“جو ذڪر ڪرڻ به ضروري سمجھيو آهي.
مٿين بيان جي روشنيَء ۾ جيڪڏهن ڏسبو ته پير صاحب واقعي ڪيترن اهڙن 
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اهم شخصيتن سان گڏوگڏ ڪيترن ئي اهڙين هستين جو به ذڪر ڪيو آهي، جيڪي 
ليکڪن يا عالمن جي نظر ۾ ڪا اهميت ڪونه ٿا رکن، پر پير صاحب انهن ۾ ڪانه ڪا 
مڻيا ڏٺي، يا جن پنهنجي عمل ۽ فعل وسيلي پير صاحب کي متاثر ڪيو، تن جو ذڪر 

 پڻ وڏي پاٻوهه سان ڪيو اٿس.
ع 5095جو ٽيون جلد، سنڌي ادبي بورڊ پاران، جون ‘  اهي ڏينهن اهي شينهن’

۾ شايع ٿيو. هن جلد ۾ ڪنهن خاص ضلعي يا ڊويزن جو ذڪر ناهي، بلڪه پهرين ٻن 
 جلدن ۾ جيڪي شخصيتون رهجي ويون هيون، تن جو ذڪر ڪيو اٿس.

پير صاحب الِء اهو مشهور آهي ته پاڻ انهن ٽنهي جلدن ۾ گھڻو تڻو انهن 
شخصيتن جو ذڪر ڪيو اٿس، جيڪي هن جهان ۾ موجود ڪونه هيون، تنهن ڪري پاڻ 
واقعن ۾ وڌاُء ڪري رنگيني پيدا ڪرڻ الِء مرچ مصالحا وجھندو هو، ان ڪري ڪنهن به 
ڪردار بابت سندس حياتيَء ۾ ڪونه لکيائين. ان ڪتاب جي تياريَء بابت ڪيترائي 
مثال موجود آهن، جن ۾ خاص طور تي سائين جي. ايم. سيد جي شخصيت آهي، 
جنهن جي پاڻ تمام گھڻو ويجھو رهيو، ان حد تائين جو جي. ايم. سيد جي سياسي 
فيصلن ۾ کيس صالحون به ڏيندو هو ۽ مٿس اثرانداز به ٿيندو هو، پر اهي ڏينهن اهي 
شينهن ۾ سيد صاحب تي لکڻ کان لنوايو ويو آهي. دادوَء جي شخصيتن توڙي 
ڪراچيَء جي شخصيتن، ٻنهي هنڌن تي پير صاحب، جي. ايم. سيد کي مڪمل طور 

 تي نظرانداز ڪري ڇڏيو.
مجموعي طور تي اهي ڏينهن اهي شينهن، سنڌ جي تاريخ جو اهم دستاويز 

 آهي، پر ان ۾ پير صاحب جي ذاتي راِء کي به وڏو دخل حاصل آهي.
 

 پير حسام الدين راشدي:
پير حسام الدين جي تحريرن/مقدمن ۽ حاشين جو انگ تمام گھڻو آهي، جن 

 مان ڪي هن ريت آهن:
 سنڌي  ع5010 –  موالنا محب علي سنڌي   .0
 اردو  ع 5059 –   سنڌي ادب   .1
 سنڌي  ع 5055 – مهراڻ جون موجون )افسانن جي چونڊ( .2
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 پيش لفظ سنڌيَء ۾  ع 5051 – مثنوي چنيسر نامہ از ادراڪي بيگالر .3
 مقدمو ۽ تعليقات فارسيَء ۾  ع7591 – مقاالت الشعراء از قانع ٺٽوي  .4
 فارسي  ع5051 –  مثنوي مظهر االثار  .5
 مقدمو ۽ تعليقات فارسيَء ۾  ع5059 –  تڪملہ مقاالت الشعراء  .6
 تعارف سنڌيَء ۾  ع5015 – از قانع ٺٽوي –مثنويات و قصائد قانع  .7
 سنڌي  ع5015 –  تذڪره امير خاني  .8
 تعارف سنڌيَء ۾   ع5013 – مثنويات هشت بهشت از عطا ٺٽوي  .9

 مقدمو ۽ تعليقات اردوَء ۾  ع5011 –تاريخ مظهر شاهجهاني از يوسف ميرڪ  .10
 مقدمو سنڌيَء ۾   ع5011 –ڪلهوڙو  نور محمد ميان  از الوصيت  منشور  .11
 فارسيَء ۾گفتار ۽ تعليقات  پيش        ع 5011 – ترخان نامہ از مير محمد ٺٽوي  .12
 تعليقات سنڌيَء ۾  ع 5011 –   مڪلي نامہ  .13
 مقدمو سنڌي  ع 5011 – تذڪره حديقة االولياء عبدالقادر ٺٽوي  .14
 گذارش اردوَء ۾  ع 5011 – تذڪره شعرا ڪشمير از محمد اصلح  .15
 تعليقات ۽ حاشيا فارسيَء ۾  ع5011 – تذڪره شعرا ڪشمير حصو پهريون  .16
 تعليقات ۽ حاشيا فارسيَء ۾  ع 5011 – تذڪره شعرا ڪشمير حصو ٻيو  .17
 فارسيَء ۾             ع 5011 – تذڪره شعرا ڪشمير حصو ٽيون  .18
 حرف آغاز ۽ تعليقات اردو ۾  ع 5019 – تذڪره روضة السالطين فخري هروي  .19
 اردو  ع 5019 –تذڪره جواهر العجائب از فخري هروي  .20
 اردو  ع5019 –  ديوان فخري هروي  .21
 تعليقات ۽ حاشيا فارسيَء ۾  ع 5010 – تذڪره شعراِء ڪشمير حصو چوٿون  .22
 اردو  ع 5010 –   دود چراغ محفل  .23
 اردو   ع5019 –ادب اس ڪي بزم  اور غازي بيگ ترخان  ميرزا  .24
 (6)“سنڌي.  ع 5010 –  مير محمد معصوم بکري  .25

مٿي ڄاڻايل ڪتاب يا تحريرون ته اهي آهن، جيڪي ڇپجي پڌريون ٿيون، 
جڏهن ته حسين شاهه راشدي صاحب جي چواڻي، ڪافي مواد، جيڪو پير صاحب آخري 

 ڏينهن ۾ مڪمل ڪيو، ڇپجڻ کان رهيل آهي.
پير علي محمد سان شروعاتي ڏينهن ۾ صحافتي ميدان ۾ پير پاتائين، پر 
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‘ االنصار’۾ سکر مان ع 5039اڳتي هلي هن تاريخ ۽ تحقيق کي پنهنجو موضوع بڻايو. 
جو ايڊيٽر ‘  سنڌ زميندار’تائين ع 5031کان ع 5039رسالو نڪتو، جنهن جو ايڊيٽر ٿيو. 

کان ع 5019ڪراچيَء جو ‘  الوحيد’تائين، ع 5031کان ع 5031جو ‘  ستاره سنڌ’ٿي رهيو. 
تائين ايڊيٽر رهيو. ٽماهي رسالن ۾ ع 5011کان ع 5015جو ‘  قرباني’تائين، ع 5010

جو به ڪجھ عرصي تائين ‘  پارس’۽ ‘  اردو’حيدرآباد، ڪراچيَء مان نڪرندڙ ‘  مهراڻ’
جو پڻ ‘  ايران شناسي’ايڊيٽر ٿي رهيو. جڏهن ته تهران مان نڪرندڙ فارسي رسالي 

 ڌاري ايڊيٽر رهيو.ع 5011
پير حسام الدين راشدي، اردو، سنڌي ۽ فارسي، ٽنهي ٻولين ۾ ڪتاب ايڊٽ 
ڪيا. ٽنهي ٻولين جو ماهر ۽ ڄاڻو هو. اردو لکندو هو ته سندس اسلوب ۽ انداز بيان ۾ 

واري جھلڪ نظر ايندي هئي. کيس فارسيَء سان به وڏو چاهه هو. ‘  شبلي اسڪول’
 سندس فارسي لکڻين ۾ برجستگي، چستي ۽ رواني، پڙهڻ وٽان هوندي هئي.

پير صاحب کي ٽنهي ٻولين تي عبور حاصل هو، ٽنهي ٻولين ۾ سندس قلم 
پربهار هو. سندس تصنيفن کي ڏسي اهو سوچڻو پوي ٿو ته کيس ڪهڙي شعبي يا فن 

 سان دلچسپي هئي: تاريخي تذڪرن، جھونن آثارن، ادب يا صحافت سان.
سنڌ جي تاريخ سان جيڪي ڪلور ٿيا آهن، تن تي پير حسام الدين کي تمام 

 گھڻو ارمان ۽ رنج هو. ان حوالي سان پاڻ هڪ هنڌ لکيو اٿن:
مون ڏٺو ته سنڌ جون جيڪي به قديمي تاريخون آهن، انهن ۾ سنڌ جي ”

ماڻهن کي نيچ ۽ ڪمذات ڪوٺيو ويو آهي. انهيَء گناهه ۾ غير سنڌي ۽ سنڌي مؤرخ 
ٻئي شامل هئا. اهي تاريخون فارسيَء ۾ لکيون ويون، ڇاڪاڻ ته فارسي، عربيَء کان 
پوِء سنڌ جي ارغونن، ترخانن ۽ ٻين فاتحن جي زبان هئي. انگريزن جي صاحبيَء ۾ 
جڏهن سنڌيَء کي تسليمي ملي ۽ ان ۾ تاريخ جا ڪتاب لکيا ويا ته سنڌي مؤرخن ساڳي 

‘ ظل اهلل’پراڻي غلطي ڪري، فارسي تاريخن جي نقالي ڪئي ۽ سنڌ جي فاتحن کي 
 جي خطاب سان سڏيو.

منهنجي خدمت اها آهي ته مون سنڌ جي تاريخ جي سمورن مجرمن، سياه 
ڪارن، باغين ۽ خونين کي اگھاڙو ڪري ڇڏيو آهي، ۽ هنن سنڌ ۽ اهل سنڌ جي مٿان 
جيڪو ظلم ۽ تشدد ڪيو، تنهن کي پنهنجي تصنيف ۾ آشڪار ڪيو اٿم. ان لحاظ 
کان مون سنڌ جي تاريخ نويسيَء کي نئون موڙ ڏنو آهي، جنهن تي مون کي بجاطور تي 
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فخر ۽ خوشي آهي. اڄ جو نوجوان جيڪو وطن جي جذبي سان سرشار آهي، اهو 
منهنجي سالها سال جي تاريخ جي مطالعي ۽ سوچ جي راهه تي هلي رهيو آهي. آٌء 
نوجوانن کي عرض ڪندس ته هو تعليم ۾ چاهه وٺن. مون کي افسوس آهي ته اڄ جي 
شاگردن ۾ علم سان انس گھٽ آهي ۽ استاد به فرض ادائيَء ۾ ڪوتاهي ڪري رهيا 

 (7)“آهن.
سال اڳ ڪيو هو. هڪ پاسي   19پير صاحب، انهن خيالن جو اظهار اڄ کان 

کيس تعليم ۾ نوجوانن جي دلچسپي نه هئڻ ته ٻئي پاسي استادن جي ڪوتاهين تي مالل 
 19هو. افسوس اهو آهي جو تعليمي سرشتي ۾ لڳاتار تباهي اچي رهي آهي. اڄ کان 

سال اڳ واري صورتحال جي ڀيٽ ۾ هاڻي اسين ڪٿي وڃي بيٺا آهيون، جي پير صاحب 
 اڄ حيات هجي ها ته....... 

پير حسام الدين راشدي ٻين علمي ۽ ادبي ادارن سان گڏوگڏ سنڌ يونيورسٽي 
جي سنڊيڪيٽ جو ميمبر پڻ هو. سنڌ يونيورسٽي جي بهتري، تعليمي معيار جي 
واڌاري ۽ سڌاري الِء پاڻ پتوڙيندو رهيو. جيئن ته کيس تاريخ ۽ جھونن آثارن سان تمام 
گھڻو چاهه هو، تنهن ڪري سندس خواهش هئي ته سنڌ يونيورسٽيَء ۾ به آرڪياالجيَء 
جو شعبو قائم ٿئي. ان ڏس ۾ ان دور جي جھونن آثارن جي ماهر ڊاڪٽر احمد حسن 

مختصر حصو خط جو هڪ  به هئا. ڊاڪٽر داني جي سندس دوستاڻا رستا  داني، جنهن سان 
 جي جواب ۾ لکيو هو.صاحب جي خط  پيش ڪجي ٿو، جيڪو ڊاڪٽر حسن داني، پير 

راصبح، ي
 
 رتحمم انجب پ

 مکیلع،االسلم   

آپ اک ونازش انہم الم۔ ہی ڑپھ رک ڑبی وخیش وہیئ ہک دنسھ ویوینریٹس یھب ہبعش آاثر دقہمی وھکےنل وایل ےہ۔ 

آرخ ہی ویکں ہن وہ۔ دنسھ ںیم یہ اپاتسکن ےک بس ےس دقمی آاثر اپےئ اجےت ںیہ۔ اس ےک العوہ دنسھ یک اترخی ےک 

ورےث ایھب کت رھکبے وہےئ ںیہ، ان بس وک اجکی رک ےک اکی لمکم اترخی انبان امہرا رفض ےہ۔ اس اکم ںیم ہصح ےنیل وک 

ںیم دصب وشق ایتر وہں۔ ہکلب ریمی دیل وخاشہ ےہ ہک دنسھ ںیم یھب ہی ہبعش رتیق رکے۔ ریمے ایخل ںیم آاکپ دصقم 

یہی ےہ ہک اس اترخی وک انبےن ںیم مہ بس اہھت اٹبںیئ۔ ارگ آوکپ وظنمر وہ وت ںیم اس یک لمکم وجتزی شیپ رکوں۔ نکیل اس 

 ےک ےئل مک از مک اکی ای دو امہ دنسھ ںیم ایقم رکان رضوری وہاگ اتہک آپ بس ےس لم رک ابتدہل ایخل رک وکسں۔ 

اب راہ ریما وسال اشپور ویوینریٹس وک وھچڑان اور دنسھ یک رسوس اایتخر رکین۔ اس ںیم ڑبی دچیپایگں اہلئ 

وہیت ںیہ۔ دو اسل ےلہپ ہی ڑبا آاسن اھت۔ اس وتق ریما دل اہیں ےس ااُچٹ اھت۔ سج اک آوکپ یھب ملع ےہ۔ اب احالت 
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رتہب ںیہ۔ اہلل اعتٰیل ےس یہی داع ےہ ہک ایس رطح اتلچ رےہ۔ نکیل اس اک بلطم ہی ںیہن ہک ںیم آپ ولوگں یک دختم 

 ںیہن رکاتکس۔ 

 یف ااحلل ارگ آپ، اشپور ویوینریٹس ےک واسئ اچرلسن وک ںیھکل وت ںیم ھچ امہ ےک ےئل ڈوپینشیٹ رپ اج اتکس وہں۔ 

پير صاحب جو جيئن ته اڳ ۾ به عرض ڪيم ته، گھڻي ڀاڱي ڪم تحقيقي 
جو ‘  هو ڏوٿي هو ڏينهن’آهي ۽ تاريخ سان الڳاپيل آهي. هتي سندس ادبي تخليق 

۾ ع 0990۽ بعد ۾ ع 5011تنقيدي جائزو ورتو ويو آهي، جيڪو سنڌي ادبي بورڊ پاران 
نيو فيلڊس پبليڪيشن پاران شايع ڪيو ويو. هي ڪتاب پير صاحب پنهنجي بيماريَء 
واري عرصي ۾، منيال ۾ رهندي لکيو. انهن ڏينهن ۾ پير علي محمد راشدي فلپائين 
۾ پاڪستان جو سفير هو ۽ پير حسام الدين راشدي کي عالج ۽ آرام جي خيال کان 
فلپائين سڏايو هئائين. ان جو ذڪر ڪتاب جي مهاڳ جي شروعات ۾ ڪجھ هن ريت 

 ڪيو اٿس:
جي آخر ۾ مون کي دل جو عارضو ٿيو. ٽي مهينا الڳيتو کٽ تي پئي ع 5059”

نروس ’رهڻ بعد جيئڻ جي ُاميد ته ٿي، پر اعصاب صفا جواب ڏئي بيٺا ۽ آٌء شديد 
جو شڪار ٿي پيس. انهيَء زماني ۾ منهنجو برادر بزرگوار پير علي ‘  بريڪ ڊائون

محمد راشدي منيال ۾ پاڪستان جي مالزمت ڪري رهيو هو. ڊاڪٽرن صالح ڏني ته آٌء 
ڪجھ وقت الِء ملڪي ماحول مان نڪري اوڏانهين هليو وڃان. ڊسمبر جي آخر ۾ مون 

 پنهنجي وطن کي خيرباد چيو.
تقريباً ٻه سال مون اتنهن ڏاڍو سخت گذاريا. منهنجي ڀاُء هڙان ۽ وڙان ’*  

ڪسر ڪانه ڇڏي. ڪوبه اهڙو عالج، ڪابه اهڙي دوا ۽ ڏس پتو ڪونه هو، جيڪو مون 
تي نه آزمايو ويو. ليڪن جيسين اوڏانهون فضل جو ڦيرو نه ٿئي، تيسين ڪٿي ٿيون 

 ‘ُستيون ۽ سبب فرق ڪن.
آٌء ڪراچيَء ۾ اڃا بستري داخل هيس، جو ڊاڪٽر دائود پوٽي مرحوم هي ’*  

جهان ڇڏيو. منهنجي الِء اهڙين خبرن ٻڌڻ جي سخت منع هئي. ليڪن ڪن ُکڻڪ پئجي 
وئي، جنهن اوسان خطا ڪري ڇڏيا. مون کي اڃا ڪالهه ڪالهوڻي بستري ۾ ڏسي 
دعائون ڪري دلجاِء ڏئي ويو هو. اندر جو سور اندر ۾ پِي ويس. اعصابن کي انهيَء 

 ‘صدمي ويتر نهوڙي وڌو.
جي پڙهندڙن  هيَء سڄي رام ڪهاڻي ۽ سموري ڪٿا ان ڪري لکان ٿو، جيئن ’
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ڪهڙي صورتحال  عالم ۽ ڪهڙي  ڪجھ پڙهندا، ُاهو جيڪي  ۾ صفحن  ڪن تي هجي ته ايندڙ 
 (8)‘“۾ لکيو اٿم. دل جي ڪينَء چوٽون لڳيون، ڪينَء زخم کائي قلم هٿ ۾ کنيم.

هن ڪتاب جي بنيادي خوبي اها اهي ته هونئن ته لکيل ۽ ڇپيل ڪتاب آهي، 
پر پير صاحب جي اسلوب مان ڳالهايل ڪتاب ٿو لڳي، يعني ته ڪتاب اوهان سان 
ڳالهائي ٿو. وطن کان پري پرڏيهه ۾ موتمار بيماري ڀوڳيندي وطن جي يادگيرين کي 
جنهن ريت ساري ٿو، ته اهو احساس ٿئي ٿو ڄڻ ڪو سندس آڏو ويٺل آهي، جنهن کي 

جي الڏاڻي جي خبر سان ‘  نياز’پاڻ مخاطب آهي. قصو سنڌ جي برک شاعر نواز علي 
شروع ٿئي ٿو. ان کان اڳ ڊاڪٽر دائودپوٽي جو الڏاڻو، هڪ بيمار کي ڄڻ ته موت جي ٻه 
واٽي تي آڻي بيهارڻ جو احساس ڏياري ٿو، پر تنهن هوندي به پير صاحب پنهنجي هن 
تخليق ۾ ان دؤر جي سڄي سنڌ جي ادبي، سماجي، ثقافتي، سياسي، اقتصادي ۽ علمي 
حالتن کي پنهنجي ڀاڪر ۾ ڀڪوڙي ٿو ڇڏي ۽ ذڪر هلندي هلندي نواز علي نياز جي 
ذڪر کي ائين ٿو ته ورجائي ڄڻ ڪنهن ڪافي جي مصرع کان پوِء ٿل کي ورجائبو آهي. 
ان ٽيڪنڪ ڪتاب ۾ رڌم پيدا ڪري ڇڏيو آهي، جيئن ڪو ڪافي ڳائيندڙ هر مصرع 

 (9)کان پوِء ٿل ورجائيندو آهي.
گڏوگڏ ادبي محفلن، سياسي ڀڃ ڊاهه، وڏيرن جون ارڏايون ۽ انگريزن آڏو 
ليلڙاٽيون، غريبن ۽ هارين جي بدحالي، مولوين جي ٺڳيَء جا ٺاهه، صحافتي 
صورتحال، بازارين جون بهارون، عاشقبازن جا اڌما، سندس زندگيَء ۾ ايندڙ ۽ ملندڙ 
قسمين قسمين ڪردار، طرح طرح جا ماحول، ائين ٿو لڳي ڄڻ هن ڪتاب جو ڪئنواس 

 ڪنهن ميورل تصوير جيان وسيع آهي.
پير صاحب پنهنجي هن ڪتاب ۾ الڙڪاڻي جي ٻولي استعمال ڪئي آهي، 
لکت ۾ اهوئي لهجو برقرار رکيو اٿس. ان ڪري به مون اڳـ۾ اها ڳالهه چئي ته هي 

کي حذف ڪيو ڇڏين، پير ‘  ي’ڳالهايل ڪتاب آهي. الڙڪاڻي وارا جمع ٺاهڻ وقت 
 صاحب به ان روايت کي برقرار رکيو آهي.

پير صاحب صحافت کان هٽي پنهنجي ادبي زندگيَء جي شروعات افسانن 
لکڻ سان ڪئي. جيتوڻيڪ سندس تخليق ڪيل افسانن جو تعداد گھڻو ناهي، پر هن 
ڪتاب جو اڀياس مان اهو احساس ٿئي ٿو ته ايڏي وڏي خشڪ موضوع تي کوجنا ڪندڙ 

 محقق نه فقط هڪ زنده دل انسان، پر هڪ زنده دل ليکڪ پڻ آهي.
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پير صاحب جي زنده دليَء جو هڪ ذاتي تجربو ان موقعي تي بيان ڪرڻ 
ضروري سمجھان ٿو: ڪنهن زماني ۾ ڪراچيَء ۾ اڃان طارق روڊ آباد نه ٿيو هو، 
ڪلفٽن ۾ وڏا ۽ شاهي شاپنگ مال نه ٺهيا هئا. ايلفنسٽن اسٽريٽ، جيڪا ان وقت 

سڏبي هئي، شهر جو بهترين واپاري مرڪز هو. مرد ۽ عورتون اتي خريداري ‘  ايلفي’
الِء ايندا هئا. نوجوان به شام جو اتي چڪر لڳائيندا هئا، جن جي کيسي ۾ ڪجھ هوندو 
هو، سي چڪر چڙي کان پوِء ڪيفي جارج، پرشين ريسٽورنٽ يا فريدرڪس ڪيفي 
ٽيريا ۾ چانهه ۽ پيٽيز نوش ڪندا هئا، باقي چڪر کان پوِء گھرن ۽ هاسٽلن ڏانهن ورندا 

 هئا. اهو دور ڪراچي ۾ امن، ڀائپي ۽ محبت جو عاليشان دؤر هو.
ايلفيَء تي ايندڙ خواتين ۽ ڇوڪرين کان سواِء ايندڙ مردن جو هڪ وڏو انگ 

 انهن عورتن ۽ ڇوڪرين کي ڏسڻ، ٻين لفظن ۾ تاڙڻ ايندو هو.
پير صاحب جيڪڏهن ڪراچيَء ۾ هوندو هو ته روز باقاعدگيَء سان ڪارو 
چشمو اکين تي، هٿ ۾ تسبيح، ايلفيَء جا ٽي چار چڪر هڻي حميد ڪاشميريَء جي 

 ُبڪ اسٽال تي ويهندو هو. سامهون ڪيفي هئي، جتان سائين الِء چانهه ايندي هئي.
مون سان به اڪثر سائينَء جي مالقات ُاتي ئي ٿيندي هئي. پريان ڏسي سائينَء 
کي سالم ڪبو هو، جواب ۾ سائين مشڪندو اڳتي وڌي ويندو هو. هڪڙي ڏينهن 

، ان کان اڳ جو مان پنهنجي ڳالهه ‘سائين’ڊگھي عليڪ سليڪ ٿي ته پڇيومانس، 
ابا مان به اکيون ٿڌيون ڪرڻ ايندو آهيان. اهو حق رڳو توهان ’ڪيان، پاڻ ئي چيائين، 
سائين مان ته اوهان جي ’مون ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي چيو ته، ‘ کي ٿورئي حاصل آهي.

ڪو ملوڪ چهرو نظر ايندو آهي ته، ’کلي وراڻيائين، ‘  هٿ ۾ تسبيح بابت ٿي پڇيو.
مون ڏٺو ته سائين هڪ داڻو سوريو ۽ مان وائڙن ‘  داڻو اڳتي سوري ڇڏيندو آهيان.

 وانگر ملوڪ چهري کي ڳوليندو اڳتي وڌي ويس.
وانگر هن ‘  اهي ڏينهن اهي شينهن’پير علي محمد راشديَء جي ڪتاب 

ڪتاب ۾ به اسان کي سنڌ جي علمي، ادبي، سياسي، ثقافتي تاريخ جا ڪيئي رنگ ملن 
ٿا، پر فرق فقط اهو آهي ته، پير علي محمد پنهنجي لکڻين ۾ مرچ مصالحو شامل ڪيو 
آهي، جڏهن ته پير حسام الدين راشدي هن ڪتاب ۾ پنهنجي داخلي ڪيفيتن جو اظهار 
ڪيو آهي. هونئن به چوندا آهن ته موت کي آڏو ڏسندڙ جو بيان صحيح هوندو آهي. 

آهي، جنهن جي سٽ سٽ ۾ ايمانداري ۽  Dying Declarationهي ڪتاب به پير صاحب جي 
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 لفظ لفظ ۾ حقيقت آهي، پوِء اهو سندس داخلي ڪيفيتن جو نتيجو ڇو نه هجي.
هن ڪتاب مان سنڌ جا نوجوان ليکڪ سبق حاصل ڪري سگھن ٿا، ته 

 پنهنجي يادگيرين کي محفوظ ڪجي، اها ئي اسان جي دؤر جي صحيح تاريخ ٿيندي.
الدين راشديَء جي دؤر جي جيئري  پير حسام‘ ڏوٿي هو ڏينهن’بهرحال هو 

جاڳندي تاريخ آهي، جنهن کي پڙهندي اهو احساس ٿئي ٿو ڄڻ پير صاحب ماضيَء 
جي کاڻ مان هيرا آڻي پڙهندڙن کي آڇيا آهن. پير صاحب سنڌ جي تاريخ تي جيڪا 
تحقيق ڪئي آهي، هي ڪتاب ان سڄي تحقيق تي حاوي آهي، ڇاڪاڻ ته هن ڪتاب ۾ 
الئبريرين جي کنڊرن مان کوٽيل يا ڪتابن مان پڙهيل ڳالهيون ۽ حواال نه، پر حساس 

 .دل، روشن اکين جا تجربا، مشاهدا ۽ احساس بيان ٿيل آهن
 

 حواال
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