
 

ناسیـر شـوگـه لـوعـبرای مجم کاریـوان همـراخـف  

رمـوگـادت لـعــــراه س ،م ماـــیـمائـیـپـتا ب        شـوان در ملک خویـال و باز خــصری را ده ـوگـل  

قرار است گام های بلند و استواری در راستای معرفی شایسته و بایسته والیت 
کشور پیکر  بخشی ازبرداشته شود. والیتی که  "لوگر شناسی "زیر عنوان لوگر 

 .استسرزمین و زادگاه مشترک همه لوگریان عزیز مان و 

مند، سزاوار نیست که می ناعصر انفجار اطالعات آن را در جهان معاصر که 
مادی های  باقی بماند، لوگر که از ظرفیتو نامعلوم  ، گمنامپنهانیا جایی چیزی 

تاریخی و آثار پربار برخوردار است، دارای گنجینه های و معنوی زیادی 
میهن فرد هر  مستمرجدی و تالش و پیکار ینه ها به ـنجـمعرفی این گ برای شناخت و می باشد، فرهنگی نیز

 نیاز است.و فرهنگ پرور  دوست

را روی دست  « مجموعه لوگر شناسی »بنابراین برای برآورده شدن این آرمان بزرگ و خواست همگانی 
بتوانیم والیت باستانی لوگر را از جنبه  اصحاب قلم و اندیشهوند )ج( و همکاری گرفته ایم. تا به توفیق خدا

گرد و غبار انزوا، انجماد و انحصار را از چهره نورانی این  وداده قرار عمیق مورد مطالعه های مختلف 
و به صورت تخصصی از زوایای مختلف به این والیت چشم اندازی داشته و آن را   وادی شورانگیز بزدائیم.

 به و جه احسن به هم میهنان و جهانیان معرفی کنیم.

دراز می کنیم، در سطح لوگر و کشور گرامی  داندانشمن فرهنگیان وی بنا براین دست نیاز و همکاری به سو

که اگر در  نیو براه هدشوا دیگر وفلم مدارک، عکس،  ، اسناد،اطالعاتتا با شریک ساختن دیدگاه ها، 

ف بزرگ و مقدس یاری اهدارا در جهت رسیدن به این هنگی و فعال مدنی این خادم فر ،باشد شان دسترس

مجموعه لوگر »و تکمیل غنامندی در راستای  ی را کهکسهر  دست . ی نمایندهمکار ، کمک وهدرسان

. چه بهتر که شما نیز یکی از سهامداران این برنامه میبا گرمی می فشاراز قبل ، دبا ما همکاری کن «شناسی

حد  در سالت خطیر انسانی و اسالمیراز روی لطف و مرحمت و با درک  اجتماعی بوده و -مفید فرهنگی

                                                 با عرض حرمت فراوان                       ائید. همکاری نم ی زیرها کتاب برای تکمیلتوان و امکانات 

 ادریـیم قـخواجه محــــــمد نع        
 

 اقوام ساکن لوگر (اتنوگرافی) اطلس مردم شناسی ۲ خـــــاریــــاه تـــذرگـــــر در گــــــگوـــــل ۱

 رـــــــــــوگـــانه لــــــیــگ عامـــــــــــنـرهــــــــف ۴ رــــوگــل گـــــــــنـرهـــــنگاه دیگر به ف ۳

 ینــــــــــرزمــــــــــوگــــزارات لـــــــم ۶ رـــــوگـــاهی لــــــــــــفـات شـــــادبی ۵

 وگرـــران لـــــار شاعــه سرایی در اشعــــــــــحماس ۸ رــوگـل ایــــــــــــــــهـقـف ۷

 رــــــــــوگــــــلی لــــــــــای محــــــازی هــــــــب ۱۱ رـــــــــوگــای لــــــــــــــــیـرافــــــجغ ۹

 رـــوگـــالت لــــــن و محـاکــتا، امــــــس روسـلـاط ۱۲ رـــــوف در لوگـــــان و تصـــــــــیر عرفــس ۱۱

 رــــــــــوگــارف لـــــــــــــعـمـرة الــــــــدای ۱۴ نخـبـــــــــــگان لــوگـــــرکارنـــامه  ۱۳

 بزعلی )رح(ـــملک س خواجهشرح حال و زندگانی  ۱۶ رـــــــــفـنـضـف شاه غـید الــیاد نامه داکتر س ۱۵

 رــــوگــدان لـیـــــــــــــهـه شــــــــــامــاد نـــی ۱۸ رـوگـردم لـــارزات مـاد و مبــــــــخ جهــاریــت ۱۷

 لـوگـر (ندان ــــنرمــهو  نورانـــــسخشاعــــران، ، مندانـــدانش ارـــآث وال وـــتذکره اح ر )ـوګـان لـارمغ ۱۹
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یر اصحاب قلم و اندیشه برسانند.سا کان این فراخوان را همگانی ساخته و به سمع و نظرم تا در صورت امیرهنگیان عزیز صمیمانه خواهشمندفاز   
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