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هائر ايجوكيشن كميشن .  ع جو جرنل اوهان جي هٿن ۾ آهي2011كالچي جون 
پاران معياري کوجنائي جرنل جي حيثيت وارو اعزاز حاصل كرڻ کان پو، مقالن جي اشاعت 

 .مروج طريقه كار، ماهرن جي را ۽ تور تك کان پو ممكن ٿي سگهندي آهي
آئون ماهرن جو ذاتي طور تي ٿورائتو آهيان، جيكي نه فقط مقالن جي تور تك كن 
ٿا، انهن ۾ واڌارا، سڌارا آڻين ٿا، يا کوجنا كندڙن جي رهنمائي ال پنهنجيون رٿون ڏين ٿا ۽ 

 .كن صورتن ۾ مقالي جو معيار گهربل نه هئڻ سبب مقالن کي رد به كن ٿا
 جي شاگردن جي ته مجبوري .Ph.Dيونيورسٹي جي استادن، کوجنا كندڙن ۽ 

۾ شايع كرائين، ان ال تحقيق جي مروج اصولن جي “  كالچي”آهي، ته هو پنهنجا مقاال 
پوئواري كندي پنهنجي کوجنائي مقالي کي معيار موجب لکن، پر عام عالم ۽ اديب جيكي 
ان کان اڳ كالچي ال معياري مضمون ۽ مقاال لکندا هئا، جيكي معياري علمي، ادبي ۽ 
معلوماتي هئا، تن جو سهكار هاڻي ذري گهٹ ختم ٿي ويو آهي، جو هو ايتري ڊيگهه ۾ وڃڻ 

ان حوالي سان .  نٿا چاهين، ڇاكاڻ ته ان ال وڌيك وقت ۽ حوالن ال ڇنڈڇاڻ جي گهرج آهي
كجھ سينئر اديبن سان ذاتي طور تي رابطو كري کين مضمونن بدران مقالن لکڻ ال عرض 

اهڑن سينيئر اديبن کي ٻيهر عرض رکان ٿو ۽ ان .  رکيم، پر ان جي كا خاطر خواهه موٽ نه ملي
 .سان گڎ اها به آڇ ته اشاعت ال منظور ٿيندڙ مقالن جو معاوضو به پيش كيو ويندو

جن کوجنا كندڙن جا مقاال منظور نه ٿا ٿين تن ۾ كا نه كا کوٽ، دليلن، حوالن ۽ 
منطق کان سوا ڳالهه كئي ٿي وڃي، ان حوالي سان کين گذارش آهي ته جيكڎهن کوجنا جي 

 .مروج طريقه كار کي پنهنجائين ۽ تحقيق جي اصولن جي پوئواري كن ته بهتر ٿيندو
 .اوهان جو سهكار كالچي جي معيار کي برقرار رکڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو

 
 پروفيسر محمد سليم ميمڻ

 ايڈيٹر


