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 .ع ڊسمبر جو پرچو حاضر آهي2011تحقيقي جرنل جو سال  
مختلف عالمن ۽ ليکكن پاران مختلف موضوعن تي مقاال موكليا ٿا وڃن، پر 
گهڻائي اهڑن مقالن جي آهي، جن ۾ تحقيقي پيپر لکڻ جي مڃيل طريقيكار تي عمل نٿو ٿئي، 
نه حواال مستند طريقي سان ڏنا ٿا وڃن، اهڑا مقاال ماهرن کي جڎهن را ال موكلجن ٿا، ته انهن 

جيتوڻيك موضوع ۽ مواد جي حوالي سان .  کي رد كرڻ کان سوا ٻي كا صورت نٿي رهي
انهن ۾ گهڻو كجھ هجي ٿو، فقط ٿوري محنت ۽ تنقيدي اصولن جي پوئواري انهن کي نه فقط 
معياري مقالي جو روپ ڏئي سگهي ٿي، بلكه انهن کي تحقيقي ادب جو حصو به بڻائي سگهي 

 .ٿي
هن پرچي ۾ سنڌي ٻولي جي حوالي سان هك مقالو ۽ هك کوجنائي سروي شامل 

مقالو كجھ ورهيه اڳ جو لکيل آهي، جڎهن ته سروي تازو آديپور ڀارت جي .  كيو ويو آهي
هك شهر ۾ كيو ويو آهي، جنهن ۾ سنڌي ٻولي جي صورتحال تي ڳڻتي جو اظهار كيو 

 .ويو آهي
ٻولي .  سنڌ ۽ هند ۾ سنڌي ٻولي جي مستقبل بابت كيترائي سوال ٿي رهيا آهن

. ۾ تيزي سان بگاڙ اچي رهيو آهي، جنهن ۾ لفظن سان گڎ گرامر جو بگاڙ به شامل آهي
جيتوڻيك سنڌي ٻولي جي ايكٹ، ٻولي جي واهپي، ترقي، ان جي سركاري حيثيت ۽ 
دفتري استقبال جي حوالي سان كيترائي اهم معامال طئي كري ڏنا آهن، پر انهن تي عمل نه 

 .ٿيڻ جي صورت ۾ ٻولي كيترن ئي شعبن ۾ پنهنجي اهميت وڃائي رهي آهي
ميڈيا جي يلغار، پيشه ور ليکكن جي کوٽ سبب ٻولي ۾ جيكو بگاڙ اچي رهيو 

ٰٻولي جو بگاڙو معني ٻولي جو ”آهي، ان تي ڀيرومل مهرچند آڏواڻي جي ان نظرئي ته 
 .جو اطالق ٿيندو نظر نٿو اچي“ سڌارو

سنڌ جي سڄاڻ عالمن ۽ اديبن کي ان ڏس ۾ عرض آهي ته ٻولي جي معاملن ۽ 
مسئلن تي پنهنجا تحقيقي مقاال كالچي ال لکن، کين انهن مقالن جو معقول معاوضو پيش 

 .كبو
 پروفيسر محمد سليم ميمڻ

 ايڈيٹر


