فـراخـوان همـکاری برای مجمـوعـه لـوگـر شـناسی
لـوگـری را ده صــال و باز خـوان در ملک خویـش

تا بـپـیـمائـیـــم ما ،راه ســــعـادت لـوگـرم

قرار است گام های بلند و استواری در راستای معرفی شایسته و بایسته والیت
لوگر زیر عنوان " لوگر شناسی" برداشته شود .والیتی که بخشی از پیکر کشور
عزیز مان و سرزمین و زادگاه مشترک همه لوگریان است.
در جهان معاصر که آن را عصر انفجار اطالعات می نامند ،سزاوار نیست که
چیزی یا جایی پنهان ،گمنام و نامعلوم باقی بماند ،لوگر که از ظرفیت های مادی
و معنوی زیادی برخوردار است ،دارای گنجینه های تاریخی و آثار پربار
فرهنگی نیز می باشد ،برای شناخت و معرفی این گـنجـینه ها به تالش و پیکار جدی و مستمر هر فرد میهن
دوست و فرهنگ پرور نیاز است.
بنابراین برای برآورده شدن این آرمان بزرگ و خواست همگانی « مجموعه لوگر شناسی » را روی دست
گرفته ایم .تا به توفیق خداوند (ج) و همکاری اصحاب قلم و اندیشه بتوانیم والیت باستانی لوگر را از جنبه
های مختلف مورد مطالعه عمیق قرار داده و گرد و غبار انزوا ،انجماد و انحصار را از چهره نورانی این
وادی شورانگیز بزدائیم .و به صورت تخصصی از زوایای مختلف به این والیت چشم اندازی داشته و آن را
به و جه احسن به هم میهنان و جهانیان معرفی کنیم.
بنا براین دست نیاز و همکاری به سوی فرهنگیان و دانشمندان گرامی در سطح لوگر و کشور دراز می کنیم،
تا با شریک ساختن دیدگاه ها ،اطالعات ،اسناد ،مدارک ،عکس ،فلم و دیگر شواهد و براهین که اگر در
دسترس شان باشد ،این خادم فرهنگی و فعال مدنی را در جهت رسیدن به این اهداف بزرگ و مقدس یاری
رسانده ،کمک و همکاری نمایند .دست هر کسی را که در راستای غنامندی و تکمیل «مجموعه لوگر
شناسی» با ما همکاری کند ،از قبل با گرمی می فشاریم .چه بهتر که شما نیز یکی از سهامداران این برنامه
مفید فرهنگی -اجتماعی بوده و از روی لطف و مرحمت و با درک رسالت خطیر انسانی و اسالمی در حد
با عرض حرمت فراوان
توان و امکانات برای تکمیل کتاب های زیر همکاری نمائید.
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اطلس مردم شناسی (اتنوگرافی) اقوام ساکن لوگر
فــــــــرهـنـــــــــــگ عامــیــــــانه لـــوگـــــــــــر
مـــــــزارات لــــوگــــــــــرزمــــــــــین
حماســــــــــه سرایی در اشعــار شاعـــــران لـــوگر
بــــــــازی هــــــای محــــــــــلی لــــــوگــــــــــر
اطـلـس روســــــتا ،امــاکـن و محــــــالت لـــوگـــر
دایــــــــرة الـمـعـــــــــــــارف لــوگــــــــــر
شرح حال و زندگانی خواجه ملک ســـبزعلی (رح)

لـــــوگــــــر در گـــــذرگـــاه تــــاریـــــخ
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فـقـهــــــــــــــــای لـوگــر
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جغــــــرافـیــــــــــــــــای لــوگـــــــــر
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ســیر عرفـــــــــان و تصـــــوف در لوگـــــر ۱۲
کارنـــامه نخـبـــــــــــگان لــوگـــــر
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یاد نامه داکتر ســید الـف شاه غـضـنـفـــــــــر ۱۶
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ارمغـان لـوګـر ( تذکره احـــوال و آثـــار دانشـــمندان ،شاعــــران ،سخـــــنوران و هــنرمــــندان لـوگـر )
 )۱۷۱۵۸۸۸۶۱۱ / ۱۷۸۱۲۲۸۳۱۱ ( Qaderi_naim@yahoo.comخواجه محمد نعیم قادری F.

از فرهنگیان عزیز صمیمانه خواهشمندیم تا در صورت امکان این فراخوان را همگانی ساخته و به سمع و نظر سایر اصحاب قلم و اندیشه برسانند.

