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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 پهريون شمارو شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر جي 2222جو سال  ڪالچيَء
ڪالچي جي ويب سائيٽ تي حاضر آهي. جتان سوالئي سان ڊائون لوڊ ڪري سگهجي ٿو. ان 
کان اڳ هائير ايجوڪيشن ڪميشن ڪالچي جي اشاعت الِء فنڊس فراهم ڪندي هئي، پر 
پوين ٻن سالن الِء اهي فنڊس بند ڪيا ويا آهن. ساڳيَء ريت يونيورسٽين ۽ ٻين تحقيقي ادارن 
جي گرانٽ گذريل چئن سالن کان بند ڪئي ويئي آهي. نتيجي ۾ پگهارون ۽ ٻيا خرچ ڪڍڻ 

ع تائين جا شمارا شايع ڪيا ويا آهن. ڪوشش ڪبي ته هي 2221ڏکيو ٿي پيو آهي. ڊسمبر 
 شمارو به شايع ٿي سگهي.

ٻين ادارن وٽ يا ته فنڊ مهيا ٿيل آهن يا ٻيون چيئرز جن کي ثقافت کاتي پاران 
گرانٽ ملي ٿي، تن وٽ اشاعت کان سواِء ٻيو ڪو تحقيقي ڪم ڪونه ٿو ٿئي، تنهن ڪري ان 

 الِء اشاعت ڪو ڏکيو مرحلو ڪونهي.
جي آن الئين ‘  ڪالچي’شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر جي به ڪوشش هوندي ته 

اشاعت کان سواِء به ان کي شايع ڪرائي اديبن عالمن تائين پهچايو وڃي، ڇاڪاڻ ته هر ڪنهن 
الِء آن الئن اڀياس ڪرڻ يا ان کي هٿ ڪرڻ هڪ ڏکيو مرحلو آهي. ان ڪري ڪوشش ڪري ان 

 جي اشاعت کي ممڪن بنائي اديبن ۽ عالمن تائين پهچائبو.
هن اشاعت ۾ به ٽي مقاال، ماهرن رد ڪري ڇڏيا ۽ شايع ٿي نه سگهيا. ان جو بنيادي 
سبب تحقيقي معيار جي کوٽ، ۽ مقالي بدران مضمون وارو انداز ۽ مواد استعمال ٿيل هجي 
ٿو. ليکڪ موضوع جي گهرائي ۾ وڃي تحقيقي انداز نٿا پنهنجائين. کين گذارش آهي، هو 
ڪالچيَء جي پراڻن پرچن جو اڀياس ڪن، تحقيق جي طريقيڪار ۽ ان جي محققانه انداز کي 

 پنهنجائيندي سطحي لکت کان گريز ڪن.
مون کي اميد آهي ته، ايندڙ شمارن الِء اسان کي معياري ۽ تحقيق سان ٽمٽار مقاال 

به پنهنجو معيار برقرار رکي ‘ ڪالچي’ملندا، جن مان تحقيق ڪندڙن کي به مان ملندو ته 
 سگهندي.
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