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میالدی در والیت پروان باستان در یک  1970محترم غالم حیدر جیالنی فرزند غالم جیالنی خان در سال 

های برجستهٔ نظامی پدرش )محترم غالم جیالنی خان( یکی از شخصیت  .خانوادهٔ نظامی دیده به گیتی گشود

غالم  .پروان بود 5الدین ربانی، قوماندان قول اردوی شماره حکومت پروفیسور استاد برهانو در زمان 

های حیدر جیالنی پس از فراگیری آموزش و پرورش در داخل و بیرون از کشور، توانست در فعالیت

یۀ های خیرگیری در فعالیتوی ضمن سهم .بیاورد تری به دستاجتماعی نیز سهم گرفته و تجارب بیش

عضو فعال جامعه بوده، همواره جوانان را به فراگیری دانش و ورزش فرا خوانده و تا اکنون اجتماعی، یک

آقای جیالنی؛ مؤسس دانشگاه ابن خلدون در  .استانواع منازعات اجتماعی را نیز حل و فصل نموده

جورج »آموختهٔ دانشگاه  تحصیالت دانش .باشدگزار یک باشگاه ورزشی والیبال نیز میشهرکابل و بنیان

میالدی؛  1993تا  1989های در مقطع کارشناسی )لیسانس( در رشتۀ علوم سیاسی در سال« مانسون

در مقطع کارشناسی )لیسانس( و کارشناسی ارشد )ماستری( در رشتۀ « قاهره»آموخته از دانشگاه دانش

گزار دانشگاۀ رییس و بنیان -کاری تجارب  .میالدی 2000تا  1995های اقتصاد و علوم سیاسی در سال

گزار تیم والیبال کلپ غالم حیدر جیالنی، از سال بنیان -سو؛ بدین 2014ابن خلدون در کابل، از سال 

گزار بنیاد خیریهٔ جیالنی، در رییس و بنیان -؛ 2014تا  2010فعال جامعهٔ مدنی و بازرگان، از  -؛ 2017

دستیار استاد مدیریت پولیس و حقوق بشر  -؛ 2010تا  2006از  گی(بازرگانی )تجارت پیشه -؛ 2008

ترجمان در  - Global Risk strategyترجمان در شرکت  -؛ 2005در اکادمی نظامی پولیس ملی، در 

آقای جیالنی همواره مشوق جوانان در جهت  گونه که گفته آمدیم،خدمات همان .سازمان داکتران بدون مرز

گون جوانان از هر بعد و بخش و فعالیت های ورزشی بوده و با درک عالیق گونه فراگیری علم و دانش

افزون  .استزندگی این قشر جامعه، هم در بعد مالی و هم معنوی، باالی جوانان سرمایه گزاری نموده

ها و مساجد در والیت پروان سرمایه گزاری ها، مکاتب، پلهایی؛ چون: ساخت و ساز سرکبرآن، در بخش

السراج والیت پروان، است؛ چنانچه در شهرستان جبلهای زیادی به خرچ دادهنموده و در این راستا تالش

نام مکتب موالنا جالالدین محمد بلخی اعمار نموده و پس از ساخت و ساز، به  یک باب مکتب ابتدایه را به

های بنیاد جیالنی: جشن تدر بخش فعالی .استریاست معارف آن والیت جهت بهره برداری اهدا کرده

سازی پوشاک و سایر مواد مورد نیاز مهربانی را راه اندازی نموده که در برگیرندۀ تهیۀ قرطاسیه، فراهم

چون مدافع حقوق از این که محترم غالم حیدر جیالنی هم .باشدآموز در پروان میبرای یک صد هزار دانش

نماید، از برای تأمین صلح و ثبات در کشور نیز کار میبشر و اصول اخالق اجتماعی اسالمی و افغانی 

آقای جیالنی تقاضا به عمل آمد تا در حل و فصل منازعات اجتماعی و مالی در والیت پروان به حیث 

اجتماعی  ای بزرگ بودند که چندین گروهمیانجی کار نماید. این گونه منازعات در بعضی اوقات به اندازه

بختانه آقای جیالنی با درایت خاص خود مؤفق به حل و فصل این منازعات و خوشدر آن درگیر می شدند 

است که این گونه منازعات بزرگ و پیچیده را میان چندین گروۀ متخاصم حل در پروان گردیده و توانسته

آقای غالم حیدر جیالنی از منظر کالن اجتماعی و  .و فصل و آنان را به دوستی و آشتی دایمی برساند

ردمی، جهت انسجام اجتماع و تأمین وحدت ملی در جامعه، به تشویق جوانان به ورزش پرداخته و در م



است که چه با تنظیم و ترتیب کلپ والیبال جیالنی، توانستهاست؛ چنانپایانی نمودههای بیاین راستا تالش

نماید که در فرجامین مورد، تیم  های والیتی والیبال در سراسر کشور راه اندازیهایی را میان تیمتورنمنت

جیالنی در والیت ننگرهار با چندین تیم آن والیت به مصاف هم رفته و به رقابت سالم ورزشی پرداختند. 

یت و هم در سطح کشور را در ها، غالم حیدر جیالنی نهادهای دولتی هم در سطح والافزون بر این فعالیت

های بزرگ ملی نیز منحیث دهد. او در جرگهنیتی مشوره میهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امعرصه

محترم غالم حیدر جیالنی  .استچنان به حیث عضو جامعه مدنی اشتراک ورزیدهنمایندۀ مردم پروان و هم

 .نمایداکنون به حیث معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ایفای وظیفه می

 


