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سال مكمل كري ورتا  15تحقيقي جرنل پنهنجي کوجنائي سفر جا  
 4ٹماهي ۽ پويان كالچي )  ع2008  –ع 1998(سال  11سالن مان پهريان  15انهن .  آهن
انهن شمارن ۾ .  ڇماهي جرنل جي حيثيت ۾ شايع ٿيندو رهيو)  ع2012  –ع 2009(سال 

ٻه خاص نمبر به كڍيا ويا، جن ۾ جمال ابڑي ۽ امر جليل جي فن، فكر ۽ لکڻين تي 
 .خاص مقاال شايع كيا ويا، جيكي پڑهندڙن کي گهڻا پسند آيا

اكيلو منظور ٿيل جرنل آهي، ‘  كالچي’هائير ايجوكيشن كميشن پاران 
تنهن كري هائير ايجوكيشن كميشن پاران مقرر كيل ڏيهان ڏيهي اصولن موجب 

كجهه مقاال معياري هجن ٿا، پر ان ۾ تحقيق .  مقالن جي كٿ ۽ تورتك كئي وڃي ٿي
جي اصولن ۽ حوالن ڏيڻ جي مڃيل طريقن تي عمل نٿو كيو وڃي، ته وري كجھ مقاال 

كن کي .  غير معياري به هجن ٿا، جن ال محققن کان معذرت كرڻي به پوندي آهي
 .معيار موجب بڻائڻ ال ماهرن ۽ كالچي سٿ کي كافي محنت كرڻي پوندي آهي

كجهه عالمن جو اهو خيال آهي ته، اسين پنهنجي مرضي موجب لکون ٿا ۽ 
تحقيق كيون ٿا، توهان جي ڏسيل اصولن موجب ڇو لکون؟ سندن خيال درست آهي، 
پر دنيا كاڏي وڃي رهي آهي ۽ اسان تحقيق جي ميدان ۾ اڃا گهڻو پٺتي رهجي ويا 

ٿوري محنت ۽ كوشش سان تحقيق جي مقرر كيل اصولن جي پابندي كندي، . آهيون
مقالي کي ڏيهان ڏيهي معيار جو بڻائي سگهون ٿا ته پو ٿوري محنت /پنهنجي تحقيق

 .کان ڇو كيٻايون
محققن کي گذارش آهي ته ان ڏس ۾ سهكار كن ۽ پنهنجي تحقيق کي ۽ 

مڃيل اصولن موجب لکي موكلين ته سندن وقت به بچندو ۽ اسان کي /حوالن کي ڏسيل
 .به ترت شايع كرڻ ۾ مدد ملندي

-2ايڈيٹوريل بورڊ جو هك سينيئر ميمبر محترم سراج الحق كالچي 
 . ع تي كراچي ۾ الڏاڻو كري ويو2013فيبروري  نَّا اِجعوَن  إِ ِه  رَ ْ َي ل َّـا  إِ ن  إِ   وَ ِ ّ ِ . 

سندس الڏاڻو سنڌي علم ۽ ادب ال هك وڏو ڇيهو آهي، جنهن جي تالفي 
سراج الحق صاحب جون علمي، ادبي، صحافتي ۽ تاريخي خدمتون .  ممكن نه آهي

پاڻ كالچي جي ايڈيٹوريل .  سنڌي علم، ادب، ٻولي ۽ صحافت جا بنيادي ٿنڀ آهن
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بورڊ سان شروع کان الڳاپيل رهيا، سندن تجربي ۽ صالحيتن مان ايڈيٹوريل بورڊ ڀرپور 
الڀ پرايو ۽ كالچي کي معياري بڻائڻ ۾ سندن صالحن ۽ هدايتن کي وڏو عمل دخل 

افسوس جو پاڻ اڄ اسان ۾ موجود ناهن، پر سندن ڏسيل رهنما اصول اسان ال الٽ .  هو
 .۽ واٽ جو كم ڏيندا رهندا

كراچي يونيورسٹي ۾ سينڈيكيٹ جي ميمبر جي حيثيت ۾ شاهه 
ان عرصي دوران سندن .  عبداللطيف ڀٹائي چيئر ۾ كافي عرصي تائين ميمبر رهيا

 .رهنمائي ۾ چيئر كافي کوجنائي ۽ اشاعتي كم سرانجام ڏنا
ايڈيٹوريل بورڊ سندن دکدائك الڏاڻي تي سندن پونئيرن ۽ كٹنب سان دلي 

در دعاگو آهي ته کين پنهنجي رحمتن سان نوازيندو رهي  عذرخواهي كري ٿو ۽ ڌڻي
 .۽ کين جنت الفردوس ۾ جڳهه ڏيئي
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