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 وفيسر ڊاكٹر نور افروز خواجهپر
 

ف ئرق ا ڙي  ئ  ي ادب  
 

Abstract 
 

Tariq Asharf : An Immortal diligent character of Sindhi Literature 
 
Tariq Ashraf who lived for 52 years (1940-1992) but stirred the nerve 

of the people to come to rescue Sindh and Sindhi Language and literature. 
He himself belonged to Syed family and this family homed to city life 

to groom up the young to get real education; hence settled at Hyderabad. 
He was a real, sincere and loyal to the birth land. 
When he came to awareness and consciousness for Sindh, the prob-

lems of Sindhi people and tyrannies of feudal lords and landlords over poor 
people, he couldn’t help except starting the Sindhi Magazine “Sohini”. 

He introduced the talents of young people and published the stories of 
learned writers and the efforts of Sindhi students, teachers and professors of 
the University of Sindh. 

1967 movement of the Sindhi Students is worth seen. 
He never got disappointed after seeing the plight of the people. He 

was right to think so; because he received abundant of letters from the people 
of Sindh including Sindhi zealots in coming forward to make protests to defend 
against such a prejudicial order when his Magazine “Sohini” was banned by 
the authorities. 

He himself was true to his conscience. He never came to terms 
against the real issues of Sindh. He suffered tortures of jail for many months in 
different times. During this period he met different persons in jail and came to 
know that poor persons were made dacoits by the land lords and the police the 
protector of law of the land. Thus their torture brought dacoits and a “Miru” 
one of them was a real character of his story. He was against the old antisocial 
and anti humanistic traditional scales of society. 

The vicious exploited the old traditions and religion to attain their 
ends by torturing their own real sisters by pulling them into the dungeon of 
real hell against their wishes. 

The society never helped needy but instead brought them a bad name 
as “Give a bad name to dog and kill it”. 

Tariq Ashraf left no stone unturned to bring Sindhi nation to be aware 
and fight for their rights. 

He always felt himself alone. His stories and novels witness this thing. 
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ئڱ  . ع کان پو، سنڌ جا رهواسي ٻن حصن ۾ ورهائـجـي ويـا1947يعني ور
اهـڑي ريـت سـنـڌي ادب پـڻ ٻـن .   هك حصو سنـڌ ۾ رهـيـو ۽ ٻـيـو حصـو ڀـارت لـڎي ويـو

سنـڌ ۾ ان وقـت ائـيـن ئـي مـحـسـوس ٿـيـڻ لڳـو تـه سـنـڌي ادب .  حصن ۾ ورهائجي ويو هو
ختم ٿي ويندو، پر اسان جي نوجوان اديبن ان کي بچائڻ ۾ اهم كردار ادا كيو ۽ ان کي 

انهن اديبن ۾ پير حسام الـديـن .   ٻيهر نئين سري سان جيارڻ ۽ ترقي وٺرائڻ ال جتن كيا
ٰراشدي، عالمه غالم مصطفـي قـاسـمـي، پـيـر عـلـي مـحـمـد راشـدي، مـوالنـا غـالم مـحـمـد 
گرامي، ڊاكٹر غالم علي االنا، شيخ اياز، ڊاكٹر تنوير عـبـاسـي، غـالم ربـانـي آگـرو، 
آغا سليم، جمال ابڑو، جمال رند، حميد سنڌي، اياز قادري، حفيظ شيخ، قاضي خادم، 
 زينت چنا، عبدا چنا، رشـيـده حـجـاب، مـاهـتـاب مـحـبـوب، ثـمـيـره زريـن، خـيـرالـنـسـا
جعفري، ليال بانا، تنويرجوڻيجـو، امـداد حسـيـنـي، نسـيـم کـرل، امـر جـلـيـل، غـالم نـبـي 

 .مغل، ظفر حسن، ولي رام ولڀ ۽ طارق اشرف وغيره شامل آهن
سنڌ ۾ هندن جي لڎپالڻ جي كري كيتريون اشاعتي پـريسـون بـنـد ٿـي ويـون 

هـن .   هيون، جن کي سنڌ جي ماڻهن نئين سر شـروع كـري،انـهـي کـوٽ کـي پـورو كـيـو
ُوقت سركاري پريسن ۽ ادارن ۾ سنڌي ادبي بـورڊ، سـنـڌ ٹـيـكـسـٹ بـك بـورڊ، وزارت 
تـعــلــيـم حــكــومـت پــاكســتـان اســالم آبــاد ۽ نـيــم ســركـاري ادارن ۾ انســٹــيـٹــيــوٽ آف 
سنڌاالجي، سنڌ يونيورسٹي پريس، پاكستان اسٹڈي سينٹـر، سـنـڌ يـونـيـورسـٹـي شـاهـه 
ولي ا اكيڈمي، سنڌي لئنگويج اٿارٹي، عالمه آ آ قاضي چيئر، شاهه لطـيـف چـيـئـر 
ُوغــيـــره ۽ خـــانـــگـــي پـــريســـن ۾ آر ايـــڇ احــمـــد بـــرادرس، آزاد بـــك ڊيـــپـــو، آر ايـــم فـــتـــح 
برادرس،زينت پريس، عبرت پريس، زيب ادبي مركز ۽ سهڻي پريس وغيره سنڌي ادب 

ع ۾ سهڻي پريس شروع 1964طارق اشرف . کي وڌائڻ ۽ ويجھائڻ ۾ اهم كردار ادا كيو
كئي هئي، سندس صالحـكـارن ۾ غـالم نـبـي مـغـل، نـظـيـر احـمـد شـيـخ، ظـفـر حسـن ۽ 

هن پريس ذريعـي شـروعـاتـي كـتـاب، پـهـريـون قـدم، ٻـيـو قـدم ۽ .  نسيم کرل شامل هئا
ع ۾ نـكـتـو، جـنـهـن ۾ مـخـتـلـف لـيـکـكـن 1960جن ۾ پهريون قدم .  ٹيون قدم شايع ٿيا

ع ۾ نــكــتــو، جــنــهــن ۾ غــالم نــبــي مــغــل جــون 1968جــون كــهــاڻــيــون هــيــون، ٻــيــو قــدم 
مجموعو شـايـع “ الٽ” كهاڻيون شايع ٿيون ۽ ٹيون قدم، جنهن ۾ شمشيرالحيدري جو 

انهي کانپو باقاعده سهڻي رسالو شايـع ٿـيـنـدو رهـيـو ۽ گـڎوگـڎ سـنـڌي اديـبـن جـا .   ٿيو
 .لکيل كيترائي كتاب شايع ٿيا
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سـنــڌ تــي .   طـارق اشــرف سـنــڌي ٻــولـي ۽ ادب جــو هــك قـومــي خــدمـتــگــار هـو
ع تائين تمام ڏکيو وقت گذريو هو، جنهن ۾ ون يونٹ جو مسئلو، 1970ع کان وٺي 1947

 مارچ جو مسئلو ۽ مارشل ال جو دور، ايوب خان جو سنڌ جي مـعـامـلـي ۾ تـمـام سـخـت 4
سـنـڌي دفـتـري .   هن دور ۾ سنڌي ٻولي کي سركاري حيثيت نه ملي سـگـهـي.   رويو هو

كراچي يونيورسٹي ۽ ٻين تعليمي ادارن مان سنڌي کي ختم كـيـو ويـو .  زبان نه هئي
طارق اشرف انهن ۽ ٻين اهڑن كيترن ئي مسئلن تي قـلـم .   ۽ ٻين انيك مسئلن كر کنيو

 :کنيو آهي، هو چوي ٿو ته
اهو دنيا جو دستور آهـي تـه سـوڀ هـمـيـشـه حـق جـي ٿـيـنـدي آهـي، پـو چـاهـي ” 

حـق کـي .   انهي جيت ال كيترائي ورهيه انتظاركرڻو پوي، كيتري قرباني ڏيڻـي پـوي
 شروع شروع ۾ هار ٿيندي نظر ايندي آهي، اها هـار چـاهـي كـيـتـري ڊگـهـي عـرصـي ال

جـڎهـن .  هجي، پر جڎهن به اها هار جيت ۾ بدلبي آهي ته اها جيت ابد تائين هوندي آهي
اهـو قـدرت جـو قـانـون .   ته حق جـي جـيـت ٿـي تـه پـو وري انـهـي جـي هـار نـه ٿـيـنـدي آهـي

 )ع، سهڻي1973طارق اشرف، (“.آهي
. طارق اشرف جو اصلي نالو سيد اشرف علي شاهه ولد سيد لطف علي شاهه هو

 سـنـدس ڏاڏي .   ع ۾ حيدرآباد شهـر جـي کـوکـر مـحـلـي ۾ ڄـائـو هـو1940هو پنجين جوال
سائين اشرف شاهه جو مشهور اوتارو، اسٹيشن روڊ تي، ليڈي ڊفرن اسپتال جي ويجھو، 
ُريشم گهٹي ڏانهن ويندڙ چاڙهي جي كنڈ تي هو، جتي محرم الحرام جي مهينـي ۾ 

مــارشــل ال .   َعــلــم چــاڙهــيــو ويــنــدو هــو، مــاتــم ٿــيــنــدو هــو ۽ نــيــاز ورهــايــو ويــنــدو هــو
ايڈمنسٹريٹر جنرل ايوب خان جي دور ۾، اهو اوتارو ۽ سندس ٻي ملكيت اوقاف کاتـي 

 .جي حوالي كئي وئي
سندس وڏا، درياهه سـنـڌ جـي سـاڄـي كـپ تـي .   طارق اشرف لكياري سيد هو

آباد هئا، پر پو اهو سڄو سيد خاندان علم جي حاصالت ال ڳوٺن مان لڎي اچي شـهـرن 
. طارق اشرف وارا به حيدرآباد شهر ۾ آيا ۽ هتي ئي تعليم حاصل كـيـائـيـن.   ۾ آباد ٿيو

هن سنڌ يونيـورسـٹـي مـان سـنـڌي ادب ۾ ايـم اي، سـيـكـنـڈ .   هو هك ذهين شاگرد هو
 .پوزيشن ۾ حاصل كئي

طارق اشرف هك وڏو اديب، هك سـٺـو انسـان ۽ هـك بـهـتـريـن دوسـت هـو، پـر 
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قدرت کيس هن دنيا ۾ رهڻ جي وڌيك مهلت نه ڏني، انهي كري سندس ادبـي كـم اڌ 
ع ۾ دل جـي دوري پـوڻ سـبـب وفـات كـري ويـو، 1992 اپـريـل 10هـو .     ۾ ئي رهجي ويـو

 .سندس آخري آرام گاهه ٹنڈي آغا جي قبرستان ۾ آهي
طارق اشـرف کـي سـنـڌي ادب جـي جـديـد دور جـي، اهـم كـهـاڻـيـكـارن، نـاول 

سندس كهاڻين جا كيترائي مجموعا شـايـع ٿـيـل .   نگارن ۽ نقادن ۾ شمار كيو وڃي ٿو
“ زنـدگـي جـو تـنـهـا مسـافـر” ع،1964)   كهاڻيون( “   سونهن پٿر ۽ پيار”: مثال طور.  آهن

ع کان عالوه سندس اهم شاهكار كتابن ۾ بنـد اکـيـن ۾ 1968“ کڑندا کٹڻهار”ع، 1964
 .وغيره شامل آهن“ درد جا ڏينهن ۽ درد جون راتيون”، “كجھ يادون كجھ سپنا

طـارق .   طارق اشرف هك سٺو ايڈيٹر به هو ۽ اداره ادب نو جو بانيكـار پـڻ هـو
هـن سـنـڌ جـي .   رسالو جاري كري، سنڌي ادب ۾ تـمـام گـهـڻـي خـدمـت كـئـي“  سهڻي” 

هو سنـڌي اديـبـن ال چـوي .   كيترن ئي اديبن جي لکڻين ۽ تنقيدن وغيره کي شايع كيو
ٰعام طرح سنڌي اديب غيرتمند هوندو  آهي ۽ ادب جي اعلي قـدرن جـو پـرسـتـار ” :   ٿو ته

هوندو آهي، هو ثنا خواني بدران قلـم کـي دل ۾ ٹـنـبـي هـمـيـشـه ال خـامـوش ٿـي ويـنـدو 
هن سنڌ ) ع مهاڳ1973طارق اشرف، (“.آهي، پر ادب جي تقاضائن کي نه لڄائيندو آهي

جي كيترن ئي نون ليکكن کي پنهنجي رسالي جـي ذريـعـي مـتـعـارف كـرائـي، سـنـدن 
ُهو هميشه سٺين لکڻين کي اهميت ڏيندو هو، جنهن جو اظهار بـه هـن .   همت افزائي كئي

سهڻي سلسليوار کي پيش كرڻ جو مطلب اهو آهـي تـه نـئـون ” :   هو لکي ٿو ته.  كيو آهي
سهڻي ۾ شخصيت کي اهميت نه ڏبي، سٺـي شـئـي کـي .   ۽ سهڻو ۽ سٺو ادب پيش كجي

هر سهڻي اهڑي هوندي، جيكا اڄ جي ضرور ت به پوري كري ۽ ايـنـدڙ .   اهميت ملندي
انـهـي كـري هـن )   ع1979طـارق اشـرف، سـهـڻـي ( “   . وقت ۾ مثالي حيثيت سان ياد اچي

پنهنجي رسالي جي معيار کي قائم رکڻ ال هميشه سٺيون شيـون يـعـنـي لـکـڻـيـون شـامـل 
كيون پو چاهي انهي جو لکندڙ كير به هجي، هو صرف نالي كمائڻ واريون يا نـالـي 
وارن ليـکـكـن جـون لـکـڻـيـون شـامـل نـه كـنـدو هـو، انـهـي كـري هـن ٿـوري ئـي وقـت ۾ 

پـاڻ .   كيترن نون كهاڻيكارن ۽ شاعرن کي سهڻي كتابي سلسلـي ۾ مـتـعـارف كـرايـو
انهن نون مان گهڻن کان اسين اڄ به واقف نه آهيون، نئين ادب کي همٿائڻ اسـان ” :   لکي ٿو

ـــان .   جـــو مـــقـــصـــد آهـــي جـــيـــكـــا بـــه چڱـــي شـــي، نـــون وٹـــان آئـــي، اســـان ان جـــي آجـــي
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 )ع مهاڳ1967-9طارق اشرف نمبر، (“ .كنداسون
سنڌي ۾ نون ليکكن ۾ نور محمد، شبير سومرو، نسرين جوڻـيـجـو، مـحـمـد 
خـان، خــلــيــل قــاضــي، تــبــســم مــهــتــاب قـريشــي، يــوســف لــغــاري، نــديــم قــاضــي، تــوفــيــق 

. الحكيم، اقبال جتوئي وغيره کي طارق اشرف سهڻي رسالي ذريعي مـتـعـارف كـرايـو
 ،كـري هـن نـون شـاعـرن کـي مـتـعـارف كـرائـڻ ال امـداد ” طارق شاعر كونه هو، انـهـي

۾ شروع كري انهن جي همت وڌائـي“   حسيني انـهـن ۾ نصـيـر شـاد، .   جو ڀاڱو، سهڻي
اكبر نظاماڻي، نور گهلو، سوز هاالئي، شپركاش، منصور آزاد، شبير شـاهـه، تسـلـيـم 
اختر، نورالنسا ميمڻ، مقصود گل، مظهر ميمڻ، روشن شيخ، نـثـار شـيـخ وغـيـره شـامـل 

انــهــي ســان گـڎوگــڎ هــن هـر دفــعــي پـنــهــنــجـي رســالــي ۾ كـيــتــرن وڏن لـيــکــكــن، .   آهـن
انهن ۾ مـوالنـا غـالم .   كهاڻيكارن،  عالمن، اديبن ۽ نقادن جون لکڻيون به شامل كيون

محمد گرامي صاحب، ڊاكٹر غالم علي االنا، محمد ابراهيم جويو صاحب، تاج جويو، 
شيخ اياز، آغا سليم، علي بابا، حميد سنڌي، عبدالحق عـالـمـاڻـي،مـوهـن كـلـپـنـا، رام 
پنجواڻي، غالم نبي مغل، قمر شهباز، امر جليـل، نسـيـم کـرل، مـهـتـاب مـحـبـوب، مـراد 
علي مرزا، رشيده حجاب، عبدالقادر جوڻيجو، ڊاكٹر قاضي خادم، نذير قاضـي، سـحـر 
بلوچ، ظفر حسن، مشتاق شورو وغيره جي لکڻين ۽ شـيـخ ايـاز، تـنـويـر عـبـاسـي، الـطـاف 
عبـاسـي، بشـيـر مـوريـاڻـي، ذوالـفـقـار راشـدي، ابـراهـيـم مـنـشـي، امـداد حسـيـنـي، اسـتـاد 
ٰبخاري، ادل سومرو، اياز گـل، نـورالـهـدي شـاهـه، پـروانـو ڀـٹـي، تـاج بـلـوچ، قـمـر شـهـبـاز، 
شمشيرالحيدري، سروپچند شاد، سلـيـم مـيـمـڻ ۽ احـمـد مـالح وغـيـره جـي شـاعـري کـي 

هن پنهنجي رسالي ۾ سنڌ جي وڏن ليکكن جا خاص نمبـر پـڻ كـڍيـا، جـن .   شامل كيو
ع ۾ شـيـخ ايـاز 1991ع ۾ نسيم کـرل ۽ 1974ع ۾ امر جليل نمبر، آگسٹ 1973۾ آگسٹ 

جا به نمبر شايع كيا، جن ۾ انهن ليکكن جي شخصيت ۽ فن تي روشني وجھڻ سان گـڎ 
انهن جا انٹرويوز، خط، تبصرا، ڇپيل ۽ اڻ ڇپيل مواد كهاڻيـون ۽ كـتـابـن وغـيـره بـابـت 
مكمل ڄاڻ ملي ٿي ۽ سنڌ جي كيترن ئي وڏن ليکكن کان، انهـن بـابـت رايـا، نـظـريـا ۽ 
 تنقيدي ليک شامل كيا، جنهن كري سندس رسالي جي اهـمـيـت وڌي ويـئـي ۽ سـهـڻـي

. ٰجي اعلي معيار جي كري مقبوليت وڌڻ سبب سهڻي جو وكرو تـمـام گـهـڻـو وڌي ويـو
سنڌ ۾ سـنـڌي مـاڻـهـو تـمـام ” :   حاالنكه طارق هك پرچي ۾ اها شكايت به كئي آهي ته

انهي كري روح رهاڻ بـنـد .   گهڻا آهن، پر كتابن پڑهڻ ۽ خريد كرڻ جا شوقين نه آهن
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 .ٿي ويو ۽ هاڻي سهڻي به بند كرڻو پوندو، پر سهڻي ان نوبت کي كانه پهتي
ان کان عالوه طارق اشرف سهڻـي رسـالـي ۾، كـيـتـرن ئـي ٻـولـيـن جـي بـهـتـريـن 
كهاڻين ۽ مضمونن جا ترجما كرائي شامل كيـا ويـا، جـن ۾ جـاپـانـي، روسـي، چـيـنـي، 
بنگالي، ايٹلين، آمريكي ۽ اسپيني وغيره، ٻولـيـن جـا سـنـڌي ۾ ولـي رام ولـڀ، زيـب 
ڀٹي، مسعود قريشي، آغا ليـاقـت عـلـي، نصـيـر اعـجـاز، امـتـيـاز حسـيـن قـاضـي، اكـرام 

 .حسين قاضي کان ترجما كرائي شامل كيا
طارق اشرف سهڻي ۾ سنڌي ٻولي ۽ ادب جـي كـيـتـريـن ئـي نـيـن صـنـفـن کـي 
متعارف كرايو، كيترائي تحقيقي ۽ تنقيدي مضمون لـکـرائـي شـايـع كـرايـا ۽ گـڎوگـڎ 
سنڌ جي ليکكن جون لکيل بهترين كهاڻيون جيكي اڄ کان پندرهن ويهه سـال پـهـريـون 

. جي عـنـوان سـان شـامـل كـيـون“   آڳاٹيون كهاڻيون” تمام گهڻيون مقبول هيون، سي به 
هن رسالي ۾ طارق اشرف تـنـقـيـدي ادب جـو حصـو رکـي، انـهـي ۾ كـيـتـريـن لـکـڻـيـن ۽ 

انـهـن سـڀـنـي لـکـڻـيـن ۾، .   كتابن وغيره تي ليکكن جون كيل تنقيدون به شامل كيـون
ورهـاڱـي کـان اڳ ” ، عبدالحق عالماڻي جو “ افسانه ۽ افسانه نگاري” غالم نبي مغل جو 

، ڊاكٹر غـالم عـلـي االنـا “ سنڌ جي ادبي تاريخ”، ڊاكٹر دائودپوٹو جو “ سنڌي كهاڻي
، پــروفــيــســر “ قــومــي زبــان جــو مســئــلــو” ۽ ٻــيــو “ ع کــان پــو جــو ســنــڌي ادب 1947” جــو 

سنـڌي تـرجـمـي ”۽ “ انگريزن جي دور ۾ سنڌي نثر جو جائزو” منگهارام ملكاڻي جو 
، “ مـونـوالگ” ، طـارق اشـرف جـو “ آزاد نظـم” ، ڊاكٹر قاضي خادم جو “ جا كي اصول

، شـمـشـيـرالـحـيـدري جـو هـنـد ۾ سـنـڌي زبـان ۽ سـنـڌي “ سـنـڌي ڊرامـو” آغا سلـيـم جـو 
شاعري ۾ جماليات وغيره شايع كيا، جن سان پڑهندڙن کي ان صنف جي تاريـخ، سـٹـا 

: ۾ لـکـي  ٿـو تـه“   مـونـوالگ” ۽ اوسر بابت ڄاڻ ملي ٿي؛ طارق پنهنجي لـکـيـل مضـمـون، 
اڄ کان كـجـھ وقـت پـهـريـن، مـونـوالگ .  اهو مضمون مونوالگ جي مختصر تاريخ آهي” 

جي اسان مان گهڻن کي خبر به نه هئي، پر ٿوري ئي عرصي ۾ مونوالگ واري ٹـيـكـنـك 
تمام گهڻي مقـبـول ٿـي ويـئـي آهـي، پـر اڄ بـه جـن کـي مـونـوالگ جـي ڄـاڻ كـونـهـي، اهـو 

ان )   5:   ع، ص1971طارق اشرف، ( “. مضمون انهن کي كجھ نه كجھ فائدو ضرور ڏيندو
کان سوا طـارق اهـو بـه لـکـيـو آهـي تـه جـيـكـڎهـن كـنـهـن بـه اديـب جـون هـك کـان وڌيـك 
سٺيون لکڻيون هك ئي وقت ۾ مليون ته انهن کـي بـه هـك ئـي وقـت تـي شـايـع كـيـو ويـو 
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ُهن سنڌ ۽ هند جي . ويندو ۽ هر شاعر جون گهٹ ۾ گهٹ سورنهن شيون ڏنيون وينديون
كيترن ئي اديبن جا سفرناما، ادبي خاكا، خط ۽ تبصرا شايع كرڻ سان گڎ، ماركـيـٹ 

طـارق اشـرف كـيـتـرائـي سـيـاسـي .   ۾ آيل نون كتـابـن بـابـت پـڻ ڄـاڻ ڏيـنـدو رهـنـدو هـو
انٹرويز به سهڻي رسالي ۾ شامل كيا، جن ۾ پيـار عـلـي االنـا، عـبـدا بـلـوچ، عـزيـز ا 

 .شيخ ۽ مير هزار خان بجاراڻي وغيره شامل آهن
طارق جيئن ته پاڻ افسانوي ادب سان شوق رکندڙ ۽ ڄاڻو هو، انهي كـري هـن 

كـهـاڻـيـن جـا تـرجـمـا نـظـيـر شـيـخ ۽ ولـي رام ولـڀ کـان كـرائـي / ٻين ٻولين جي فئنٹسيز
 Theهن پيري لوئي جي يوناني نظـم، .  سنڌي ادب کي انهن صنفن کان متعارف كرايو

Moon with Eyes of Blue  کـان نيرن اکين وارو چنڈ جي عنوان سان، شمـشـيـرالـحـيـدري
سنڌي ادب ۾ تنقيد بابت مختلف عالمـن جـي رايـن ۽ نـظـريـن سـان مـقـرر .   ترجمو كرايو

 .كيل معيار بابت طارق پاڻ به قسطوار مضمون شايع كرايا
طارق اشرف سهڻي پريس ذريعـي كـيـتـرن ئـي لـيـکـكـن جـا كـتـاب پـڻ شـايـع 

، نالي سان مـخـتـلـف لـيـکـكـن جـون “ اسان جي سنڌ ۽ اڻ وسرندڙ كهاڻيون” .  كرايا هئا
رشـتـا ” نـجـم عـبـاسـي جـا كـتـاب .  عظيم كهاڻيون جي نالي سان كتاب شايع كرايو

، شـيـخ “ بـدمـعـاش” ، جمال ابـڑي جـو “ پيار جي پري” ، غالم رباني جو “ دوکو” ۽ “  ناتا
، غـالم “ اڌوري اڏام” ، بشير مورياڻي جو “ ُرڃ”، امر جليل جو “سفيد وحشي” اياز جو 

سونهن، پـٿـر ۽ ” کان سوا سندس كهاڻين جو مجموعو “ سٺ، ستر، اسي” نبي مغل جو 
شايع كرايا، جن ۾ هن پاڻ انهن كتابن جا پيش لفظ لکي، انهـن جـي لـکـڻـيـن جـي “   پيار

هـن الـطـاف .   خوبين، فن ۽ ٹيكنك ۽ كهاڻين جو تنـقـيـدي جـائـزو پـڻ پـيـش كـيـو آهـي
، “ سـمـونـڈ جـي سـاڻـيـهـه” ، “ وايـون وڻـجـارن جـون” ، “ بـنـدر بـازاريـون” شيخ جا سفـرنـامـا 

۽ “   ڏوري ڏوري ڏيـهـه” ع ۾ لکيل سفرنامـو 1988۽ تنوير عباسي جو “ جاني ته جھاز ۾” 
تنوير عـبـاسـي .   پڻ شايع كيا“ ڊمي” نسيم کرل جي كهاڻين ۽ مضمونن جو مجموعو 

: مـثـال طـور.   ۽ ٻين ليکكن جي سفرنامن بابت پڻ طارق پنهنـجـي را پـيـش كـئـي آهـي
مـون کـي ذاتـي طـور تـي ” :   تنوير عباسي جي سفرنامي جي پيش لفـظ ۾ هـو لـکـي ٿـو تـه

ڄاڻ آهي ته جن سنڌي ليکكن جو مطالعو تمـام گـهـڻـو ۽ اونـهـو آهـي، تـنـويـر انـهـن مـان 
سفرنامو ڇـا آهـي . تنوير جي سفرنامي ۾ انهي جو پورو پورو ثبوت ملي ٿو.  هك آهي

مـان نـٿـو .   ۽ كيئن لکجي، اهو تـنـويـر جـي هـن سـفـرنـامـي پـڑهـڻ کـان پـو خـبـر پـوي ٿـي
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تـنـويـر هـك .   سمجھان ته سنڌي ۾ انهي کان سٺو سفرنامو اڄ تائين كـنـهـن لـکـيـو اهـي
طـارق اشـرف، ( “ . شاعر آهي ۽ سندس شاعري، سفرنامي ۾ پورو پورو فائدو ڏنو آهـي

، جــنــهــن ۾ ســنــدس ادبــي “ تــرورا” اهــڑي ريــت تــنــويــر عــبــاســي جــي كــتــاب )   ع1988
انهي ۾ هن پنهـنـجـي را ڏيـنـدي .   مضمون، خاكا، يادگيريون ۽ اڻ ڇپيل سفرنامو آهي

هـر سـنـڌي پـڑهـنـدڙ جـي اهـا خـواهـش ضـرور هـونـدي تـه هـو سـنـڌي جـي ”:  لکيو آهي ته
عظيم شاعر نارائڻ شيام سان ملي ۽ هن سفرنامي ۾ تنوير، نارائڻ شيام، سان ملڻ جي 

“ آزاد نظـم” تنوير جا مضمون خاص كري، .   كنهن حد تئين خواهش پوري كئي آهي
اهـڑا مضــمـون آهـن، جـن جــي افـاديـت هــر دور ۾ “   ســنـڌي جـديــد شـاعـري” ۽ “   هـائـكـو” 

هـي كـتـاب انـهـي لـحـاظ کـان مـنـفـرد آهـي تـه هـن ۾ تـنـويـر جـا ادبـي .   محسـوس ٿـيـنـدي
اديبن تي لکيل خاكا ۽ كـتـابـن تـي تـبـصـرا ۽ يـادگـيـريـون شـامـل .   مضمون به شامل آهن

سـان گـڎ هـن “   بند كوٹن جا ڏينـهـن رات” انهيکان عالوه طارق اشرف جي ڊائري .   آهن
تـي تـبـصـرو وغـيـره بـه “   انڌا اونـڌا ويـڄ”ناول تي تبصرو، “ اوڙاهه” عالمي ادب مضمون، 

 .سهڻي پبليكيشن جا شايع ٿيل آهن
هن کـي پـنـهـنـجـي ڌرتـي سـان .   طارق اشرف هك بهادر ۽ سچو قوم پرست هو

پيار هو، هو سنڌ ۽ سنڌ جي ماڻهن کي هميشه آسـودو ۽ خـوشـحـال ڏسـڻ جـو خـواهشـمـنـد 
. هن کان پنهنجي ڌرتي جي رهواسين جا ڏک ۽ تكليفون برداشت نه ٿينديون هيون. هو

. هو هر حال ۾، پنهنجي ٻولي کي بچائڻ ۽ ان جو تحفـظ كـرڻ جـي فـكـر ۾ هـونـدو هـو
انهي كري هن پنهنجي رسالي ۾ كيترائـي ايـڈيـٹـوريـل لـکـي مـاڻـهـن ۾ سـجـاڳـي پـيـدا 

هن سنڌ ۽ سنڌين سان، جـيـكـي حـق تـلـفـيـون ٿـيـون آهـن، .   كرڻ جي كوشش پڻ كئي
پنهنجن حقن ال ” :   انهن جي خالف نهايت ئي دليرانه انداز ۾ لکيو آهي، هو فرمائي ٿو ته

آواز اٿارڻ تعصب آهي، نفرت ۽ حقارت ڦهالئڻ آهي ته اسين وڏي واڪ چئون ٿا ته اسـيـن 
طارق اشرف ان وقـت جـي حـكـومـت جـو سـنـڌي ) ع1974سهڻي، اپريل ( تعصبي آهيون، 

ماڻهن سان ناانصافي وارو رويو ڏسي، انهن جي خالف ۽ سنڌ جي وڏيرن ۽ جـاگـيـردارن 
جو سنڌي عوام سان ظلم كرڻ جي خالف، سهڻي ۾ كيترائي دفـعـا پـيـش لـفـظ لـکـي 

“ جـالوطـن” پنهنجو آواز ٻين تـائـيـن پـهـچـايـو، ان کـان سـوا هـن مـوهـن كـلـپـنـا جـو نـاول 
. شايع كئي“   سرد الش جو سفر” سهڻي ۾ قسطوار شايع كيو ۽ امر جليل جي كهاڻي 

جنهن جي نتيجي ۾ کيس گهڻو ڀوڳڻو پڻ پيو، پر هو پنهنجي ضمير مطابق كم كنـدو 
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 .رهيو
ُهن جيل ۾ پڻ كيترائـي كـتـاب لـکـيـا، جـن ۾ هـن اتـي جـي مـخـتـلـف قـيـديـن، 

هـن .   غريبن ۽ مسكين بي ڏوهين تي جيل عملي جي ٿـيـنـدڙ ظـلـمـن خـالف بـه لـکـيـو هـو
“ هـٿـيـن هـٿـكـڑول” ۽ “   جيل گـهـاريـم جـن سـيـن” ، “ اڌ مالقات” ، “جيل ۾ ٻاويهه مهينا” 

هـن جـيـل ۾ هـك غـريـب .   جھـڑا كـتـاب لـکـي هـن جـيـل ۾ ٿـيـنـدڙ ڏاڍن کـي وائـکـو كـيـو
نـالـي نـاول “   ميرو ڌاڙيل” مسكين، سماج جي پيڑهيل ۽ ستايل ميرو جي زندگي بابت 

هونئن ته عام ماڻهـو جـا جـيـل جـو نـالـو ٻـڌنـدي يـا جـيـل ۾ گـهـاريـل عـذاب جـي .   لکيو هو
زندگي گذراڻ بابت ٻڌندي لڱ كانـڈارجـي ويـنـدا آهـن، هـو خـوف ۾ ڊڄـي ۽ هـيـسـجـي 
ويندو آهي، پر طارق اشرف کي پنهنجي زندگي ۾ ٻه دفعا جيل وڃڻو پيو ۽ هو اتي جي 

هـو بـقـول .   تكليفن کان ڊڄڻ ۽ هيسجڻ بدران وڌيك پكو، مضبوط ۽ بهادر ٿي نـكـتـو
تـي عـمـل كـري ثـابـت قـدم “   پچڻ گهڻـا پـچـائـيـا، تـون پـچـڻ کـي پـچـا” شاهه سائين جي 

هــو .   ســنــدس ارادو نــيــك هــو ۽ انــهــي كــري هــو وڌيــك گــهــڑجــي ســون ٿــي ويــو.   رهــيــو
پنهنجي رسالي ذريعي سنڌي عوام کي سندن دشمنن کان بچا جي آگاهي ڏيندي، انهن 
کي خبردار كندو رهندو هو ۽ انهن ۾ ٻڌي ۽ ايـكـي پـيـدا كـرڻ جـي كـوشـش كـنـدو 

سندس خواهش هئي ته سنڌين ۾ به كو اهڑو قومپرست ليڈر هجي، جـيـكـو .  رهندو هو
سڄي قوم کي يكجا كري، انهن ۾ ٻڌي پيدا كري ته جيئن سنڌي قوم وڌيك منظم ۽ 

هو سهڻي جي پليـٹ فـارم تـان بـي پـرواهـه ۽ سـسـتـي كـنـدڙ سـنـڌيـن کـي .   مضبوط ٿئي
تنبيهه به كندو رهندو هو ۽ نصيحتون به كندو رهـنـدو هـو، صـالحـون بـه ڏيـنـدو رهـنـدو 

افسوس سنڌي نه سجاڳ ٿيا ۽ نه متحد ٿيندا، نه اسـان جـون ”هو هك هنڌ لکي ٿو ته، .  هو
. . . رڙيون انهن کي سجاڳ ٿيون كن ۽ نـه ئـي نصـيـحـتـن ۽ صـالحـن تـي اهـي كـن ٿـا ڏيـن

سنڌي قوم کي ڀٹائي جو پيغام نه جاڳائي سگهيـو، سـائـيـن جـي ايـم سـيـد نـه  جـاڳـائـي 
طـارق ( “ . سگهيو، شيخ اياز نه جاڳائي سگهيو، ته پو اسين كيئن جاڳائي سگهـنـداسـون

 )ع1971، 10اشرف، سهڻي 
طارق اشرف انهن حالتن هوندي به هو نااميد نه ٿيو، پر پنهنجي جستـجـو جـاري 

انهي جي سزاکيس اها ڏني ويئي جو هن جي پريس کـي بـنـد كـيـو ويـو، پـر .   رکندو آيو
هـن دور ۾ ” :   هو پنهنجي ارادي تي قائم رهيو هو، سركار تي تنقيد كندي لکـي ٿـو تـه

اهو چيو وڃي ٿـو تـه پـريـس کـي آزادي آهـي، جـائـز تـنـقـيـد جـا حـامـي آهـيـون، اهـا ضـرور 
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پر اسان کي اها شكايت آهي ته پريس کي مكمل آزادي آهي ئي كونه ۽ نه ئـي “   . كجي
تنقيد جيكا جائز كجي ٿي، انهي جي اسان کي اجازت آهي ۽ نه ئي اها برداشت كئـي 

جيكڎهن پريس کي آزادي هجي ها ته سنڌي رسالن جا اديب ۽ آئون جيل ۾ نـه .   ٿي وڃي
چيو وڃي ٿو ته، صحتـمـنـد تـنـقـيـد كـريـو پـر جـيـكـڎهـن كـو ايـڈيـٹـر يـا اديـب .   وڃان ها

صحتمند تنقيد كري ٿو ته اهو جيـل امـاڻـيـو وڃـي ٿـو ۽ سـنـدس پـريـس بـنـد كـئـي وڃـي 
هـن عـوام ۾ سـجـاڳـي پـيـدا .   سندس اها كوشش رائگان نه ويئـي) ع1996 مارچ 4(“ . ٿي

كئي ۽ هك وقت اهڑو آيو جڎهن سهڻي پريس کي بند كرڻ جي خبر عوام ٻڌي ته هنن 
اسـان کـي ” :  هنن طارق اشرف کي كيترائي خط لکيا جن ۾ هنن ڄاڻايو ته.  احتجاج كيو

اها خبر جڎهن سنڌ .   ڄاڻ ملي آهي ته حكومت طرفان سهڻي جو پرچو بند كيو ويندو
جي سرويچن کي پئي ته هنن مون کي ايترا خط لکيا، جيترا اڳ ۾ سهـڻـي جـي تـاريـخ ۾ 
كڎهن به كونه آيا، انهن سرويچن نه فقط حكومت جـي انـهـي کـڄـنـدڙ قـدم جـي سـخـت 
لفظن ۾ مذمت كئي، بلكه منهنجي همت افزائي پڻ كئي ۽ يقين ڏياريو تـه جـيـكـڎهـن 

. سـنـڌي قـوم هـاڻ سـجـاڳ آهـي.   سهڻي تي پابندي وڌي ويئي ته هو خامـوش نـه ويـهـنـدا
هـو سـڀ بـک هـڑتـال كـنـدا، .   هنن اهو به يقين ڏياريو ته هاڻ طارق اشرف اكيـلـو نـه آهـي

جيلن ۾ ويندا، تڎهن مون ۾ وڌيك همت آئي ته هاڻي آئون اكـيـلـو نـه آهـيـان، مـون سـان 
هزارين محب وطن كاركن گڎ آهن، ته منهنجو اهو فكر گهـڻـي حـد تـائـيـن لـهـي ويـو ۽ 
ــوڙ  ــن جــنــهــن عــزم جــو اظــهــار كــيــو آهــي ســي ت ــوجــوان ــه ســنــڌي ن ــي ت مــون کــي پــك ٿ

طارق اشرف سنڌي ماڻـهـن کـي ويـٹـنـام جـي عـوام جـي )   ع1967سهڻي مارچ (“. نباهيندا
: جستجو بابت ڄاڻ ڏيندي، انهن ۾ پنهنجي ڌرتي ال شعور پيدا كرڻ ال لکيو آهـي تـه

ويـٹـنـام جـو .   ويٹنام جو مظلوم عوام سويـن سـالـن کـان آزادي ال وڙهـي رهـيـو آهـي” 
مظلوم عوام، ويٹنام جو بهادر عوام، ويٹنام جو غيرتمنـد عـوام هـك طـويـل عـرصـي 
کان ظلمن سان جنگ جوٹي بيٺو هو، انهن پنهنجا لکيـن كـونـڌر كـهـرايـا، لـکـيـن زالـون 
بيواهه ٿيون، سندن ٻار يتيم ٿيا، لکين مائرون بي اوالد ٿيون، پر انهن جو پهه ۽ حوصـلـو 
قـائــم رهــيــو، بــلــكــه هــر نــئــون ڏيــنــهــن، انـهــن ال نــئــون حــوصــلــو ۽ نــئــون عــزم کــڻــي ٿــي 

 )ع1967طارق اشرف، سهڻي، مارچ، (“.آيو
هن هـك .   طارق اشرف سنڌي ٻولي جي مسئلي تي به مختلف ايڈيٹوريل لکيا

هنڌ، پنهنجي سنڌي زبان کي قومي ٻولي طور تسليم كرائڻ ال تحريكـن هـالئـڻ تـي 
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اسان سنڌي هك كروڙ کان مٿي آهيون، اسـان جـي زبـان کـي ” :   زور ڏيندي لکيو آهي ته
انــهــي ال ايــوب خــان جــي مــارشــل ال دور کــان وٺــي )   ســهــڻــي( “ . قــومــي زبــان بــنــايــو وڃــي

تحريكون هاليون ويون، جنهن جي كري هزارين شاگردن کي جيلن ۾ قـيـد كـيـو ويـو، 
يوسف ٹالپر، اقبال ترين، الال قـادر، .   پر تڎهن به سنڌي پنهنجي تحريك جاري رکندا آيا

ڄام ساقي، مسعود نوراني، يـوسـف لـغـاري، مـهـر حسـيـن شـاهـه، كـئـيـن دفـعـا جـيـلـن ۾ 
موكليا ويا، انهن کي هر قسم جون تكليفون ۽ سزائون ملنديون رهيون، هنن پنهـنـجـي 
زبان کي قومي زبان جو درجو ڏيارڻ ۽ انهي کي بچائڻ چاهيو ٿي، انـهـي كـري هـو هـر 

رشيد ڀٹـي .   قسم جون سختيون سهندا رهيا، اهي پو سنڌي قوم جا هيرو ليکيا وڃن ٿا
ڄام ساقي، مهر حسين شاهه، ميـر ٿـيـٻـو، مـجـيـب پـيـرزادو، اقـبـال ” انهن بابت چوي ٿو ته 

ترين، مسعود نوراني، يوسف ٹالپر، يوسف لغاري ۽ الال قادر وغـيـره سـڀ ڄـڻ هـك ئـي 
انـهـن جـي اتـحـاد ۽ سـرگـرمـي ۽ دانشـورن جـي تـعـلـيـم ۽ .   فوج جي سپاهه جا سرواڻ هئـا

رشـيـد ڀـٹـي، سـهـڻـي، ( “ . پرچار اهو ولولو ۽ زندگي پيدا كئي جو حيدرآباد جـاڳـي پـيـو
انهي بابت طارق . ع ۾ پاس ٿيو1972اهڑي ريت سنڌي ٻولي جو بل ) ع1987-91:ص

اشرف، ان وقت جي وڏي وزير ممتـازعـلـي ڀـٹـي، كـمـال اظـفـر، ظـفـر شـاهـه ۽ عـبـدالـقـادر 
سنجراڻي جو سهڻي رسالي جي ذريعي ٿورو مڃڻ سان گڎ، سنڌي عوام کي متـحـد ٿـيـڻ 

هـو .   جو درس پڻ ڏنو ۽ عوام ۾ سجاڳي ۽ بيداري پيدا كرڻ جي كـوشـش كـئـي هـئـي
هر سنڌي جو همـدرد ۽ هـڎ ڏوکـي هـو،هـو مـجـاهـد هـو، هـن سـنـڌي قـوم جـي بـهـتـري ۽ 

هـو هـك ادارو هـو، هـو هـك .   ڀالئي ال پنهنجي زندگي جا قيمتي لمحا فد كري ڇڎيـا
 .تحرڪ هو

ع جو ڏينهـن اهـم حـيـثـيـت 1967 مارچ 4سنڌ ۾ شاگرد تحريك جي سلسلي ۾ 
ان ڏيـنـهـن تـي سـنـڌ يـونـيـورسـٹـي جـا شـاگـرد، جـلـوس جـي صـورت ۾ بسـن ۾ .   رکي ٿـو

فـائـرنـگ كـرڻ سـبـب .   ايندي، جڎهن راجپوتانا اسپتال وٽ پهتا ته مٿن حمال كـرايـا ويـا
كيترا شاگرد زخمي ٿي پيا، كيترن شاگردن کي گـرفـتـار كـري جـيـل مـوكـلـيـو ويـو ۽ 

انـهـي ڏکـوئـيـنـدڙ .   اتي کين ڦٹكا هنيا ويا ۽ مختلف قسـمـن جـون سـزائـون ڏنـيـون ويـون
ع تي سنڌ جو نوجوان 1967 مارچ 4”: منظرن کي رشيد ڀٹي هن لفظن ۾ ٿو پيش كري ته

ان قرباني ساري سنڌ کي باهه جو شعلـو بـڻـائـي ڇـڎيـو، .   خون سان رنگجي ريٹو ٿي پيو
سنڌ جي قومي هلچل جي تاريخ جو اهو واقعو، سـنـڌ جـي سـيـاسـت ۾ اهـم مـوڙ آڻـيـنـدڙ 
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ان وقت سنڌ جي عوام، سنڌي شـاگـردن سـان ڏاڍايـن ۽ )   ع1988رشيد ڀٹي، (“ . ثابت ٿيو
سختين خالف پنهنجو آواز بلنـد كـيـو ۽ احـتـجـاجـي طـور سـڀ شـاگـرد ۽ شـاگـرديـاڻـيـون 

سنڌي قوم جي هر ماڻـهـو نـنـڍي وڏي، اديـب شـاعـر ۽ .   ميدان تي مقابلي ال نكري آيا
 مارچ تـي احـتـجـاجـي 4تڎهن کان وٺي سنڌي شاگرد ۽ عوام .  ليکك سندن ساٿ ڏنو هو

. جلسا ۽ جلوس كڍي، قوم پرست نوجوانن کي خراج تحسـيـن پـيـش كـنـدا رهـنـدا آهـن
 مارچ تي هك زبردست ايڈيـٹـوريـل لـکـيـو هـو، جـنـهـن جـي ذريـعـي هـن 4طارق اشرف به 

 مـارچ 4:    مارچ جي ڏينهن بابت هو لکي ٿو ته4.   شاگردن کي همٿائڻ جي كوشش كئي
سـڄـي سـنـڌي .   ع تي شاگردن ۾ ٻڌي هئي، مقصد هكڑو هو ۽ صحيح مـقـصـد هـو1967

شــاگــردن .   قـوم جــو مســئــلــو هــك هــو ۽ ســڄــي قــوم جــي هــمــدردي، شــاگــردن ســان هــئــي
جدوجھد كئي، تكليفون سٺيون، جيلن ۾ ويا، ڦٹيا، رت وهايائون، پر پنهنجي مقـصـد 

شاگردن جي پنڌ ڀڄي پيو ۽ هـو تـن مـن سـان سـنـڌ جـي قـومـي هـلـچـل ۾ .   ۾ كامياب ويا
 )ع1975طارق اشرف، مارچ، . (ٹپي پيا

طارق اشرف اڳتي هلي، سنڌي شاگردن ۾ ايكي جو فقدان ڏسي دل شـكـسـتـه 
ع واري ڳالـهـه نـه 1967 مارچ 4هاڻ ته ”:  ٿي پيو ۽ پو هو انهن کي تنبيهه كندي لکي ٿو ته

شاگرد هك ٻئي جا دشمن ٿي بيٺا آهن، مـخـتـلـف .   رهي آهي، ٻڌي ته پو جي ڳالهه آهي
سـڄـي سـنـڌ جـي عـوام جـو سـاٿ .   پارٹيون آهن، سڀني جا مقصد الڳ، مسئال الڳ آهـن

كنهن به شاگرد جماعت سان كونهي ۽ نه ئي شاگرد جماعت سنڌ جو مسئلو حل كرائي 
جيستائـيـن سـنـڌ جـا شـاگـرد، .   ٿي سگهي ۽ نه ئي عوام کي انهن سان همدردي رهي آهي

سنڌ خاطر هك پلئٹ فارم تي گڎ نه ٿيندا، پاڻ ۾ ٻڌي پيدا نه كندا اصلي مسئلن ڏانـهـن 
تـه سـنـڌ جـو عـوام بـه شـاگـردن .   ڌيان نه ڏيندا، هكڑي مقصد ال گڎجي كوشش نه كندا

طارق شاگردن کي وڌيك سمجھائيندي چوي ٿو “ .سان گڎ نه هوندو ۽ نه همدردي كندو
جيستائين سنڌي شاگردن ۾ ٻڌي نه ٿيندي، جيستائين انهن مان خود غرضي ختم نه ”: ته

ٿيندي، جيستائين هو پرمٹن تي وكامجند رهندا، جيسـتـائـيـن پـئـسـي خـاطـر، پـنـهـنـجـن 
ذاتي مفادن خاطر، غلط ماڻهن ۽ غلط پارٹين ال نعرا هڻندا رهندا، تيستائين احتـجـاجـي 

 )ع1975مارچ (“. مارچ جو نمبر شايع نه كندس4طور آئون 
هـن .   طارق اشرف شاگردن کي تعليم حاصل كرڻ جي هدايت به كنـدو رهـيـو
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جي سوچ ۽ چوڻ مطابق، جيستائين كابه قوم تعـلـيـم يـافـتـه نـه هـونـدي تـه اهـا كـامـيـابـي 
هن نوجوان نسل کي تعليم حاصل كرڻ جي سلسلي ۾ سخت .  حاصل كري نه سگهندي

. ٰتاكيد كيو ته محنت كري، صحيح تعليم حاصل كري ۽ اعـلـي مـقـام حـاصـل كـري
 حاصل كرڻ ۽ پنهنجن ادارن ۽ قـوم جـو نـالـو روشـن كـرڻ ال ُهن مقصد جي كاميابي

سنڌ يونيورسٹي، سنڌ جي عزت آهي، لڄ آهي، انهي لڄ ” :   هن ريت پيغام ڏنو آهي ته
. اسان جا شاگرد سڄو سال پڑهن كونه، بلكه كاپي كري پاس ٿين. جي حفاظت كريو

ڇا اها ڳالهه پسند كريو ٿا ته اسان جي شاگردن کي سنڌ جي مسئلن جي صحيـح ڄـاڻ ئـي 
نه هجي ۽ نـه ئـي مسـئـلـن جـي حـل جـي ڄـاڻ ۽ هـو فـقـط ٺـلـهـا، سـنـڌ ۽ سـنـڌيـن کـي نـقـصـان 
رسائيندڙ نعرا هڻندا وتن ۽ سنڌ يونيورسٹي ۾ روز جھيڑا، جڳهڑا ۽ خون خرابا كـنـدا 

شاگردن کي گهرجي ته سنڌ جي مسئلن کان واقف ٿين ۽ مسئـلـن جـو حـل ڳـولـهـيـن، .   وتن
 )ع1974، 7طارق اشرف، . (ٺلها نعرا نه هڻن

اديب تمام گهڻو حساس ۽ امن پسند هوندو آهي، .   طارق اشرف هك اديب هو
ته سندس پيغام ذريعي قوم ۾ انقالب اچي ۽ قوم پنهنجا حق حاصل .   هو چاهيندو آهي

طارق جڎهن ڏسي ٿو ته سنڌي ننڍين ننڍين ڳالهين تان جھـيـڑا كـري، هـك ٻـئـي .   كري
جا خون كندا رهن ٿا، تڎهن تمام گهڻو پريشان ٿئي ٿو، جنهن جو اظهار هو هنـن لـفـظـن 

ٻه كونڌر كسجي ويا، ٻه جوڌا، سنڌي جوڌا مـارجـي ويـا، ٻـن مـظـلـومـن ” ۾ كري ٿو ته، 
جو قتل ٿي ويو، ٻه گهر اجڑجي ويا، ٻه خاندن برباد ٿـي ويـا، سـنـڌ جـا ٻـه هـوشـيـار شـاگـرد 

ڇا جيئـي سـنـڌ جـو مـقـصـد اسـان جـي آڏو اهـو   -انهن کي ماريو كنهن؟ سنڌين.  مري ويا
ننڍڙين ننڍڙين ٻاراڻين ڳالهين تان ٻـه .   آهي ته اسين پنهنجن كونڌرن کي پاڻ ئي ماريون

اهي سنڌو جا فرزند هـئـا، اهـي مـحـبـت وطـن سـنـڌي هـئـا ۽ .  جانيون ضايع كيون ويون
جيكي ريسٹيگيٹ ٿيا، اهي به سنڌي هئا، كي استاد ۽ آفيسر يونيورسٹي مان كـڍيـا 

 )1974، 7طارق اشرف، (“.سارو نقصان سنڌين جو ئي ٿيو. ويا اهي به سنڌي آهن
انهي دور ۾، پاكستان ٹيليويزن تـان سـنـڌي پـروگـرام کـي تـمـام گـهـٹ وقـت 

هن پنهنجي رسالي ذريعي اها شكايت پي ٹـي وي .   ڏيڻ تي به طارق سخت احتجاج كيو
ساڳيـو “ ُماٺ كيان ته مشرڪ ٿيان، كڇان ته كافر”: هو لکي ٿو ته.  وارن تائين پهچائي
جيكڎهن ٹي وي وارن جي خالف لکون ٿا ته چون ٿا ته انهن کي ذاتـي .   حال اسان جو آهي
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ضد آهي، ٻئي جي چرچ تي اسان جي خالف لکيو اٿن، پر جيكڎهن خاموش ٿا رهـون تـه 
بهرحال ماٺ رهي سنڌ ۽ سنڌين سان حق تلفـي ٿـيـنـدي .   سنڌي زبان ۽ سنڌين سان ناحق

كي همراهه ناراض ٿين تـه ڀـل ٿـيـن، اسـيـن حـق ۽ سـچ ضـرور .  ڏسون اهو ممكن كونهي
چونداسون، جيكڎهن پنهنجا سنڌي آهن ته انهن کي بـه بـلـكـل حـق سـچ چـوڻـو آهـي، پـر 
هكڑو وڏو ظلم ته اهو آهـي جـو سـنـڌي پـروگـرام کـي فـقـط اڌ كـالڪ جـو وقـت ڏنـو ٿـو 

سـنـڌ ۾ اديـبـن جـي کـوٽ تـه .   وڃي، سو انهي مان بـه سـنـڌيـن کـي هـڑ حـاصـل كـونـه ٿـئـي
سـنـڌ سـيـنـگـار .   كونهي، جو سنڌي ڊراما، سنڌين جي بجا غير سنڌين کان ٿا لکرائيـن

پروگرام ۾ غير سنڌي ڇوكري کي سنڌي كپڑا پهرائي، سنڌي زبان تي ٺٺولـي جـي 
انداز سان ڳالهائيندي ۽ هاڻ وري سنڌ سينگار پروگرام ۾ ڊانـس ڊرامـا پـيـش پـيـا ٿـيـن، 
جيكي اسان جي سنڌي ثقافت ۾ آهـن ئـي كـونـه، ان جـي بـدران سـنـڌي لـوڪ نـاچ پـيـش 

سـهـڻـي، ڊسـمـبـر ( “ . ٹي وي جي اها حالت ڏسي، ٹي وي ڀڃـڻ تـي دل ٿـي ٿـئـي.   كيا وڃن
 )ع1974

طارق اشرف گهڻ رخي شخصيت جو مالك هو، کيس سنڌي ادب ۾ بـحـيـثـيـت 
سندس كهاڻيـن ۾ عـام طـور تـي سـنـڌ، سـنـڌي .   كهاڻيكار جي اهم مقام حاصل آهي

هو كهاڻي لکڻ وقـت پـنـهـنـجـي مـعـاشـري .  سماج ۽ معاشري جا مختلف پهلو نظر اچن ٿا
جي ٹڑيل پکڑيل، ننڍن ننڍن واقعن کي، پنهنجي مشاهـدي سـان نـهـايـت ئـي خـوبصـورت 

سندس كهاڻين ۾ اكيالئپ گهڻي نظر اچي ٿي، جنـهـن کـي هـن .   انداز ۾ پيش كري ٿو
مون پاڻ کي زندگي ”: پاڻ به محسوس كيو آهي ۽ انهي جو اظهار هن ريت كري ٿو ته

جيكڎهن كنهن ساٿ ڏيڻ جي كوشش كئي بـه .   ۾ سدئين اكيلو محسوس كيو آهي
اكـيـلـو ئـي زنـدگـي .   آهي ته اهو ساٿ وقتي ثابت ٿيو ۽ مان وري به اكيلو رهـجـي ويـس

منهنجي هر كهاڻي ۾، ٻيو كوبه نه، مان پاڻ آهيـان، .   جو سفر طئي كندو رهيو آهيان
طارق جي اكثر كهاڻين ۾ اخالقي ۽ سماجي پابندين )   ع1978طارق اشرف (“ . تنها تنها

۽ جذبات کان سوا محبت ۾ كشمكش ڏيکـاري ويـئـي آهـي ۽ انـهـن ۾ هـن هـك خـاص 
 .ان جو سٺو مثال آهي“ زندگي او زندگي”سندس كهاڻي . نفسياتي نتيجو كڍيو آهي

طارق پنهنجين ٻين لکڻـيـن وانـگـر سـنـڌي كـهـاڻـيـن ۾ بـه سـنـڌي قـوم، ان جـي 
سـنـدس .   زندگي جون ريتون رسمون، رواج، كلچر ۽ ثقافت وغيره کي پيش كيو آهي
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۾ ٻن ماساتن جي پيار جي كهاڻي بيان كيل آهي، جيـكـي “ پيار جي سرحد” كهاڻي، 
هن كهاڻي مان كي جمـال پـيـش .   صرف پنهنجين رسمن رواجن جي كري برباد ٿين ٿا

كجن ٿا، جن مان محسوس كجي ٿو ته اسان جي مـعـاشـري جـي تـبـاهـي جـا كـارڻ اهـي 
 .ئي ريتون رسمون آهن

) 35: ص. ( اسان جي ستن پيڑهـيـن ۾ كـنـهـن بـه عـورت جـي شـادي نـه ٿـي آهـي” 
كوبه انـهـن جـو .   ڇاكاڻ ته هن جي وڏن جو خيال هو ته، هن جو كو ثاني شريك كونهي

مـان )   38: ص. ( حد اها جـو سـوٽ، سـوٽ کـي پـاڻ کـان گـهـٹ كـري ڀـانـئـيـن.  َمٹ كونهي
صنوبر جو ماسات هوس، پر ماسي انهن جي خاندان مان نه هئي، جيتوڻيك اسين به سيد 
آهيون ۽ هو به پر هو پاڻ کي اسان کان مٿي كري ڀانئين، ڇو جو انـهـن جـي چـوڻ مـطـابـق 

انهـي كـري هـنـن جـو مـرتـبـو اسـان کـان مـٿـي آهـي ۽ انـهـن جـون .  هو ولين جو اوالد آهن
 )38: ص(“.ڌيئون ۽ ڀيڻون پاڪ ۽ معصوم آهن

بـه هـك بـهـتـريـن كـهـاڻـي “   موٹائي ڏيو منهـنـجـا خـواب” طارق جي ٻي كهاڻي 
آهــي، جــنــهــن ۾ بــه هــك نــوجــوان ۽ خــوبصــورت ڇــوكــري جــي شــادي، ســنــدس مــائــٹ 
پنهنجي مرضي سان، هك پوڙهي سان انهي كري كرائـڻ چـاهـيـن ٿـا، ڇـاكـاڻ تـه هـو 

ٰسلمي جي واتان هلكي رڙ نـكـري :   ٰجيئن سلمي چوي ٿي ته”: مثال طور.  دولتمند آهي
ويئي، نه نه ائين كيئن ٿيندو، مـنـهـنـجـي شـادي هـن پـوڙهـي سـان كـيـئـن ٿـيـنـدي، هـو تـه 

ها پر دولتمـنـد آهـي، انـهـي كـري تـنـهـنـجـي ڀـا اهـو سـڱ “ ”. منهنجي پي جيڎو آهي
ويل ساک کي ۽ پنهنجي ويل دولت کي، هو . تنهنجي ڀا کي دولت گهرجي. قبوليو آهي

طارق پنهنـجـي كـهـاڻـي )   ع1978طارق اشرف، (“. تنهنجي ذريعي وري موٹائڻ چاهي ٿو
۾ اسان جي قوم جي ليڈرن جا كڌا كرتوت نهايت ئي اثرائتي نـمـونـي “   روپ ٻهروپ” 

اسان جا قومپرست ليڈر، نام نهاد ليڈر، جن کي پنهنجي قوم جي تباهي . بيان كيا آهن
اهي پاڻ ته پئسن تي وكامـجـي ويـنـدا آهـن ۽ .   ۽ بربادي تي كوبه ڏک كونه ٿيندو آهي

نيٺ انهن جا اهـي كـرتـوت پـڌرا ٿـي ويـنـدا .   پنهنجي قوم کي ڌوكي ۾ رکندا ايندا آهن
 .آهن، جنهن جي كري عوام انهن کان نفرت كندو رهندو آهي

۾ جمال ابڑو، نسيـم کـرل، ايـاز قـادري، “   منهن كارو” طارق پنهنجي كهاڻي 
امر جليل ۽ ٻين كهاڻيكارن وانگر، پنهنجي قوم جي سادن، غريب ۽ مسكـيـن مـاڻـهـن 
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جي مجبورين کي بيان كيو آهي ته، اهي سادا ۽ غريب مـاڻـهـو غـربـت جـي كـري، غـلـط 
اها انهن جي مجبـوري آهـي تـه .   كم كن ٿا، چوريون كن ٿا، ڦرون كن ٿا ۽ ڌاڙا هڻن ٿا

 ،ان جـي دوا خـريـد كـرڻ ال ،هو پنهنجي بيمار ٻار کـي مـوت جـي مـنـهـن مـان بـچـائـڻ ال
پئسن جي نه هجڻ جي صورت ۾، پڑ چورائي ٿو، يا ٻيو كـو اهـڑو كـڌو كـم كـري ٿـو 
ان جو منهن كارو كري، گڎهه تي چاڙهي، پادرن جا هار پهرائي، مار مـوچـڑا ڏيـئـي، ان 

۾ اهڑو ئي هك مسئلـو پـيـش “   منهن كارو” طارق به پنهنجي افساني .  کي بدنام كن ٿا
ُكيو آهي پر اهو چوري نٿو كري، هو ڦر نٿو كري، هو ڌاڙو نٿو هڻي، هـن کـي پـئـسـن 
جي ضرورت كونهي، هو ته هك قوم پرست آهي، هو ته پنهنجي قوم جي غريب عوام 

: هو لکـي ٿـو تـه: هو هنن جي حقن ال جتن ٿو كري، مثال طور.  جو همدرد ۽ ساٿي آهي
 ” ،اهي ته قوم پرست آهن، هر كنهن ڏکويل جا هڎ ڏوکي، هارين ۽ مزدورن جي حقن ال

پنهنجي ڌرتي جي حقن ال جدوجھد كندڙ، انـهـن كـهـڑو ڏوهـه كـيـو آهـي، جـو سـنـدن 
منهن كارو كري، موچڑن جا هار پارائي گڎهه تي ويهاري، ائـيـن سـرگـس كـڍي ويـئـي 

سندن ڏوهه اهو هو جو، انـهـن هـاريـن جـي بـي ” )  153: ع، ص1978طارق اشرف، (“ . آهي
دخلي ۽ مزدورن جي ڇانٹي خالف وڏيرن ۽ سرمائيداري خالف زوردار تـحـريـك هـالئـي 

هارين ۽ مزدورن کي پنهنجا جائز حق زوري وٺڻ جي ترغيب ڏنـي هـئـي، وڏيـرن ۽ .   هئي
انـهـن جـو عـظـيـم ڏوهـه اهـو هـو تـه انـهـن .   سرمائيدارن جون ننـڈون حـرام ٿـي ويـون هـيـون

 “.هارين ۽ مزدورن کي سجاڳ ٿي كيو
جي نالي سان لکي “  ميرو ڌاڙيل”ع ۾ سنڌي ۾هك ناول، 1980طارق اشرف 

. اهو به سندس لکيل هك بهترين ناول هو، جيكو هك سماجي ناول آهي.   شايع كرايو
هن ناول جي خاص خوبي اهـا آهـي جـو هـن ۾هـك ڌاڙيـل جـي سـچـي ۽ حـقـيـقـي كـهـاڻـي 

. سـنـڌي ادب ۾ هـن قسـم جـو اهـو پـهـريـون نـاول آهـي.   آهي، جيكا ميرو پاڻ ٻـڌائـي ٿـو
طارق جڎهن جيل ۾ هوندو هو ته مختلف قيدين سان حال احوال كندو رهندو هو ۽ انهـن 
جي مسئلن کي نوٽ كندو رهندو هو، سندس كيتريون كهـاڻـيـون بـه انـهـن نـوٹـس مـان 

اتي جيل ۾ هن جي مالقات ميرو سان ٿي، جنهن کيـس پـنـهـنـجـي بـي .   كڍي لکيل آهن
هو هك شريف، نيك نمازي، سچار، ايماندار ۽ بـهـادر ” : گناهي جو سڄو قصو ٻڌايو ته

انهي كري وڏيرا کيس پنهنجي رستي تان هٹائڻ ال، جيل موكليندا رهـنـدا .   انسان هو
اهڑي ريت هن جي جـيـل وڃـڻ کـانـپـو، هـنـن سـنـدس .   هئا ۽ سزائون ڏياريند رهندا هئا
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ميرو بـهـادر هـو، هـو جـيـل جـون سـخـتـيـون ۽ .  سڄي خاندان کي تباهه ۽ برباد كري ڇڎيو
طارق هن .  سزائون برداشت كندي كندي، وڏيرن کان بدلي وٺڻ خاطر ڌاڙيل بڻجي ويو

ناول کي پهريون قسطـوار شـايـع كـرايـو، پـو مـكـمـل كـري نـاول جـي صـورت ۾ شـايـع 
مان به انسان آهيان، : هن ناول ۾ ميرو پنهنجي زندگي بابت ٻڌائيندي چوي ٿو ته.  كيو

مـون کـي حـقـيـقـت ۾ حـكـومـت پـاڻ ئـي .   انهي واقعي منهنجو دماغ خراب كـري ڇـڎيـو
 )16: ع، ص1980طارق اشرف، .(بدمعاش كيو هو

هو هك سچـار، بـهـادر ۽ ” :   طارق اشرف ميرو جي بي ڏوهي بابت ٻڌائي ٿو ته
انهي كري جيكڎهن سنڌي وڏيرو کيس پنهنجي . هر ظلم جو مقابلو كندڙ انسان هو

رستي تان هٹائڻ ال کيس ايتريون تكليفون ۽ اذيتون نه ڏياري هـا، يـا پـولـيـس کـيـس بـنـا 
 “.ڏوهه جي گرفتار نه كري ها ته ميرو ڌاڙيل نه بڻجي ها

طارق اشرف بلو دادا ۽ پشو پاشا جي كردار وانگر ميرو جي بي گناهي بيـان 
كندي، سنڌ جي وڏيرن، زميندارن، جاگيردارن ۽ پوليس کي مسكين ۽ ايماندار ماڻهن 

هن پنهـنـجـيـن كـهـاڻـيـن وانـگـر هـن نـاول ۾ بـه، انـهـن جـي .   تي ظلم كرڻ تي ننديو آهي
 كرتوتن کي وائکو كيـو آهـي ۽ ڏوهـاريـن، ڌاڙيـلـن ۽ خـونـيـن جـي روپ ۾ بـڻـجـنـدڙ ال

جيستائين هـن مـلـك ۾ اهـڑا .   سماج کي ۽ ملك جي انڌي قانون کي ڏوهاري ڄاڻايو آهي
 .ظلم ٿيندا رهندا، تيستائين خوني ۽ ڌاڙيل پيدا  ٿيندا رهندا

هو سنـڌي .   بهرحال طارق اشرف پنهنجي مختصر زندگي ۾ تمام گهڻو لکيو
هـن سـنـڌي ٻـولـي .   هن سنڌين سان ٿنيدڙ ظلم خالف لکيو هو.   قوم جو درد رکندڙ هو

هــن غــريــبــن، .   جــي بــچــا ۽ ان کــي قــومــي ٻــولــي جــو درجــو ڏيــارڻ ال جســتــجــو كــئــي
مسكينن، شاگردن ۽ عورتن ۾ سجاڳي پـيـدا كـرڻ جـي كـوشـش كـئـي، جـنـهـن ۾ هـو 

انهي كري هـو سـنـڌي ادب، سـنـڌي قـوم جـو هـك بـهـادر .  گهڻي قدر كامياب ويو هو
هيرو ليکيو وڃي ٿو ۽ انهي كري سنڌي ٻولي ۽ ادب ۾ سندس نالو هميشه قائم دائـم 

 .رهندو
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