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تحقيقي جرنل ۾ ڇپجندڙ مقاال جيئن ته تحقيق تي ٻڌل هوندا آهن، ان ڪري انهن جي ڪالچي    :نوٽ
لکندڙن يا محققن جي خيالن ۽ حوالن سان اداري جو متفق هئڻ ضروري نه آهي. ادارو ڪنننهنن 
به فني يا تڪنيڪي سبب ڪري مقالي کي روڪڻ يا رد ڪرڻ جو حق رکي ٿو. تحقنينقني منقناال 

ذريعي موڪلينا ‘  اِي ميل’ يا ‘  سي ڊي’ جي صورت ۾ ‘  سافٽ ڪاپي’سان گڏ، ‘ ڪاپي هارڊ’ 
 وڃن، ان سان گڏ مقالي جو متن انگريزيَء ۾ ۽ محقق جو مختصر تعارف به هئڻ الزمي آهي.
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 ٻه اکر
 

ع جو ٻيو شمارو حاضر آهي. پنهنجي ُاستاد 2222ڪالچيَء جو سال 
پروفيسر محمد سليم ميمڻ جي هدايتن ۽ نگرانيَء ۾ هن شماري کي ايڊٽ ڪيو اٿم. 
ڪالچي آن الئين به آهي، ۽ هن شماري کي شايع ڪرائڻ جو به رٿيو ويو آهي. بنيادي 

ڪري ٿي، انهن کي مالي مدد به  Recogniseجن تحقيقي جرنلن کي  .H.E.Cطور تي 
مهيا ڪندي اهي، ته جيئن اهي پنهنجا خرچ پورا ڪري سگهن، جن ۾ اشاعت، ماهرن 
جو معاوضو، عالمن ۽ اديبن، ۽ ليکڪن کي ٽپال يا ڪوريئر وسيلي تحقيقي جرنل 
موڪلڻ جا خرچ شامل هئا، پر هاڻي هائر ايجوڪيشن ڪميشن ڇپائي ۽ ٽپال جا خرچ 
ڏيڻ بند ڪري ڇڏيا آهن. اهڙي صورت ۾ وڏا ادارا به پنهنجي هڙون ۽ وڙون اهي خرچ 

لطيف چيئر گذريل چئن  برداشت ڪري سگهن، پر يونيورسٽين جا سنڌي شعبا يا شاهه
پنجن سالن کان يونيورسٽين کي ملندڙ امداد ۾ ڪٽوتي، سبب يونيورسٽي کي سخت 
مالي بحرانن ۾ آڻي بيهاريو آهي، جتي مالزمن کي پگھار ڏيڻ به ممڪن نه رهيو آهي. 
اهڙي صورتحال ۾ ڪالچي شايع ڪرائي، عالمن ۽ اديبن کي موڪلڻ ڏکيو ڪم آهي. 
سنڌي کان سواِء ٻين شعبن جي شايع ٿيندڙ جرنلن جا ايڊيٽر/ادارا محققن کان تحقيقي 
مقالو شايع ڪرڻ الِء تمام ڳري في وٺندا آهن. تنهن ڪري ان تي اشاعت ۽ ٻين خرچن 
جو بار نه پوندو آهي. اسان به گذريل سال تحقيقي مقالي جي اشاعت الِء فقط پنج هزار 
روپيا في رکي اها به ليکڪ/محققن کي ڏيڻ ُڏکي لڳي. مون ٻين سنڌي جرنلن جي 
ايڊيٽر کي به گذارش ڪئي ته ُاهي به ساڳي في وٺن، ڇاڪاڻ ته ايتري رقم، ماهرن کان 
مقالن جي تورتڪ ڪرائڻ تي خرچ ٿئي ٿي، پر ٻين ايڊيٽرن سهڪار نه ڪيو، تنهن 

 ڪري اسان به اها فيَء وٺڻ بند ڪري ڇڏي، ۽ پويون شمارو آن الئين ئي رکيوسين.
ڪيترن عالمن، اديبن جا فون آيا ته ڪالچيَء کي شايع ڪرايو وڃي، سندن 
راِء جو احترام ڪندي هن شماري کي شايع ڪرائي رهيا آهيون، ته جيئن ڪالچي، 
عالمن، اديبن ۽ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ الئبريرين تائين پهچي، ۽ پڙهندڙ ان مان الڀ 
پرائي سگهن. هن شماري ۾ اٺ مقاال شامل آهن. اسان ترجيح شاهه لطيف جي شاعري، 
فن ۽ فڪر وارن مقالن کي ڏيندا آهيون، گڏوگڏ ٻين صنفن تي لکيل مقاال به شايع ڪندا 



آهيون. هن شماري ۾ مختيار احمد مالح صاحب جو هڪ  اهم مقالو شايع ڪري رهيا 
آهيون. اها سندن تحقيق آهي، جيڪڏهن ڪنهن عالم کي سندس ان راِء سان اتفاق نه 
آهي، ته اسان ُان جي جواب ۾ منطق ۽ دليلن سان موڪليل مقالي کي به شايع ڪندي، 

 خوشي محسوس ڪنداسين.
هن ڀيري ماهرن ڪجھ مقالن کي رد ڪري ڇڏيو، جيڪي اشاعت جوڳا نه 
هئا. انهن محققن کي ماهرن جي راِء کان آگاهه ڪيو ويو آهي، جيڪڏهن ُاهي محقق 
مقالن ۾ گھربل واڌارا يا سڌارا ڪري موڪليندا، ته انهن جي ٻيهر تورتڪ ڪري انهن 

 کي شايع ڪيو ويندو.
 .ُاميد ته محققن جو ان ڏس ۾ سهڪار جاري رهندو
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