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 زندگی نامه
 

 
 

ه. خ.)  1338( 1959عزيز آريانفر در اکتبر سال 
در شهر مزارشريف پا به گيتی نهاد. آموزش های 
نخستين را در شهر زادگاهش فرا گرفت. به سال 

آموزشگاه فنی تخنيکم نفت و گاز مزارشريف  1987
 را به پايان رسانيد.

 
شامل دانشکده زمين شناسی  1979آريانفر به سال 

 1985دانشگاه دولتی مسکو شد. در تابستان 
 دانشگاه را به درجه ماستری پايان برد.

 
سرپرست  1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 

مديريت روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کميته 
(وزارت) طبع و نشر افغانستان بود. او در  دولتی

همين سال به عضويت انجمن نويسندگان افغانستان 
 د. پذيرفته ش
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در بنگاه  1989تا ماه فبروری  1986از ماه جون 
مسکو » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«های نشراتی 

به عنوان سر ويراستار کار کرد و در ويرايش بيش 
از بيست اثر در زمينه های تاريخ، اقتصاد، 
گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم طبيعی و 

که به مسايل فنی سهم گرفت. در همين سال ها بود 
اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های 

 خصوصی افغانی همکار شد. 
 

در شهر فرانکفورت آلمان  1989او به سال 
به  1990تا پايان 1989پناهگزين شد. از سال 

دو  1991آموزش زبان آلمانی پرداخت و به سال 
در  1992باره به روسيه برگشت و تا پايان 

جهانی وابسته به اکادمی علوم انستيتوت اقتصاد 
اقتصاد «سيبيری روی رساله دکترا در زمينه 

بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آينده 
آسيای ميانه و افغانستان در پيوند با بهره 

از خاستگاه های نفت و گاز در جمهوری  برداری
های  تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين 

پروفيسور فريدمان کار کرد  زير نظر »اقتصادی
مگر شوربختانه نتوانست به دليل دگرگون شدن 
اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را به پايان 

 برد. 
 

مدت چهار سال در  1995تا پايان  1992از اواخر 
يک شرکت مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار کرد و 
در شماری از سيمينارهای اقتصادی،  منجمنت و 

يون در باره شوروی پيشين اشتراک ادميستراس
ورزيد. همچنان در کار چند پروژه بازسازی و 

 نوسازی در روسيه سهم گرفت. 
 

به اين سو، سرگرم پژوهش در  1996آريانفر از 
زمينه تاريخ ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای 
ميانه و روسيه است. او تا کنون سيزده اثر در 

ر اثر در باره زمينه تاريخ افغانستان، چها
سه  يک اثر در باره آسيای ميانه، تاريخ ايران،

اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در زمينه زمين 
 7000نزديک به در  اثرسه بيست و (جمعا  شناسی
 ترجمه و چاپ نموده است. را ) صفحه
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او همچنان در سال های دهه هشاد سده بيستم در 

ز جمله چند پروژه تدوين فرهنگ روسی به دری ا
فرهنگ واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته 

 است. 
 

اثر را در سيمای  هشانزداز اين ها، وی  گذشته
صفحه تاليف  8000در نزديک به » مجموعه مقاالت«

صفحه  3600نموده است و هفت اثر ديگر را  در 
 گرد آوری و نشر نموده است.

 
در  2006تا ماه اکتبر  2003آريانفر از ماه جون 

سمت رييس مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت امور 
خارجه کار کرده است. طی اين مدت، وی انستيتوت 
ديپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و نوسازی و 
مرکز مطالعات استراتيژيک را پی ريزی نمود. در 
همين مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسی 
م ويرايش و چاپ نمود و مجله يی را به نا

در دوازده » فصلنامه مطالعات استراتيژيک«
 صفحه به چاپ رسانيد.  1500شماره، در 

 
در همين سال ها، پروژه های تحقيقی يی زير نظر 

نقش کشورهای منطقه در تامين « او به نام های
نقش «، »امنيت، ثبات و بازسازی افغانستان

کشورهای اروپايی در تامين امنيت، ثبات و 
نقش افغانستان در «و » انستانبازسازی در افغ

به کمک » سازمان های همکاری اقتصادی منطقه يی
جمهوری فدرال آلمان پيش » هانس زايدل«بنياد

برده شد که در چهارچوب اين پروژه ها، ده ها 
اکادميک در مرکز  -سيمينار و کنفرانس علمی

 مطالعات استراتيژيک وزارت امور خارجه با
و خارجی سازماندهی و اشتراک دانشمندان داخلی 

برگزار گرديد. او همين گونه، جلسات درسی يی در 
انستيتوت ديپلماسی وزارت خارجه برای ديپلمات 

 های جوان داشته است.
 

به  2006همچنان در همين چهارچوب، در ماه اپريل 
ابتکار او کنفرانس بين المللی يی در تاالر 

ا کنفرانس های بين المللی وزارت امور خارجه ب
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اشتراک دانشمندان پانزده کشور منطقه برگزار 
 گرديد. 

     
آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه 
 های مسايل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو

در سی و هفتمين کنگره جهانی  2004(از جمله در 
، نوواسيبيرسک و کيميرووا (در خاورشناسان)

دوشنبه  )،روسيه)، تاشکنت (در ازبيکستان
بشکيک (در قرقيزستان)، آستانه و  (تاجيکستان)،

خانه فرهنگ «آلماآتی (قزاقستان) و همچنان در 
در فرانکفورت (جمهوری فدرال آلمان)، » روسيه

استانبول و آنکارا (ترکيه) و نيز لندن (در 
انگلستان) و برکلی(در امريکا) ايراد نموده و 

ن المللی به در بسياری از کنفرانس های ملی و بي
ويژه در ايران، قزاقستان، ازبيکستان، 

ترکيه، امارات متحده و روسيه  آلمان،قرغيزستان،
به نمايندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی 
نموده و رياست بسياری از هيات های علمی و رسمی 

 کشور را به عهده داشته است. 
 

 آريانفر به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد. 
 

به سمت سفير کبير و نماينده  2009تا  2006وی از 
 فوق العاده ج. ا. ا. در قزاقستان کار می کرد.

 
 پژوهشگاهدر  پژوهشکده خاور شناسی  2006در سال 

علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی ثبت نام 
و زير نظر بانو پروفيسور داکتر مرواريد ابو 

روی رساله  رييس پژوهشکده آغاز به کار -سعيدووا
افغانستان در پهنه سياست های «دکترا زير نام 

نمود (که » جهانی در سده های نزدهم و بيستم
 نافرجام ماند).  

 
زير نظر پروفيسور داکتر سيف هللا  2011سال در وی 

در پژوهشکده  یسرگرم کار روی رساله دکتر صفرف،
مطالعات راهبردی رياست جمهوری تاجيکستان 

 . گرديد
    
 ثارآ
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 ترجمه ها:
، گروهی از دانشمندان زمين شناسی برای همه -1

 1980، مسکو، ،»مير«روسی، بنگاه انتشارات 
 صفحه 215در 

، گروهی از خاستگاه های نفت و گاز -2
، مسکو، »مير«دانشمندان روسی، انتشارات 

 صفحه 345، در 1984
(برای کودکان و نوجوانان)،  آسمان پر ستاره -3

، »رادوگا«نتشاراتيفريم لويتان، بنگاه ا
 صفحه 200، در 1985(رنگين کمان)، مسکو، 

(داستانی برای نوجوانان)،  مرغزار پاک -4
(رنگين کمان)، » رادوگا«مسکو، انتشارات 

 صفحه 50، در 1986
 -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5

فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدها 
ر معاون وزير دفاع روسيه و کنون استاندا

مسکو، چاپ دفتر مطالعات سياسی و بين 
وزارت امور خارجه ايران، تهران،  المللی

 صفحه 232، در 1996
 افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی، -6

مشاور ارشد نظامی  -ارتشبد محمود قارييف
داکتر نجيب، و بعدها رييس اکادمی علوم 

 صفحه 208، در 1997نظامی روسيه،کلن، 
(در دو جلد)، الکساندر  تانتوفان در افغانس -7

 صفحه 737، در 1998لياخفسکی، فرانکفورت، 
، نوشته گروهی افغانستان مسايل جنگ و صلح -8

از دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی 
فرهنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور 

، در 1378، تهران، »نشرانديشه«داويدف، چاپ 
 صفحه  232

ه گروهی از استادان جنگ در افغانستان، نوشت -9
دانشسرای تاريخ نظامی روسيه، زير نظر 

، در 2000، پيشاور، »ميوند«پيکف، انتشارات 
 صفحه 343

خاور و باختر، (مجموعه مقاالت ادبی)،  -10
نوشته گروهی از دانشمندان روسی از 
دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، 
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 135، در 2000پيشاور، » ميوند«انتشارات 
 هصفح

، نوشته در پشت پرده های جنگ افغانستان -11
مشاور ارشد نظامی رييس  -الکساندر مايوروف

، دهلی »پامير«جمهور ببرک کارمل، انتشارات 
 صفحه 233، در 2001نو، 

شوروی ها و همسايه های جنوبی  -12
 9-1917(در سال های  شان:ايران و افغانستان

) نوشته پروفيسور ميخاييل ولودارسکی، 193
، در 2001، دهلی نو، »پامير«ات انتشار

 صفحه256
و.  افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13

، »ميوند«پالستون، و . اندريانف،  انتشارات 
 صفحه 160، در2001پيشاور، 

تجاوز بی آزرمانه (پيرامون تجاوز شوروی بر  -14
 -ايران و بخارا)، پروفيسور دکتر موسی پارسيدس

استاد بازنشسته تاريخ در دانشکده کشورهای آسيا 
و افريقا وابسته به دانشگاه مسکو، انتشارت 

 صفحه  290، در 2000، پيشاور، »ميوند«
روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان  -15
سی از دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان رو

، در 2003، کابل،  »ميوند«پتربورگ، انتشارات 
 صفحه 187

، »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16
نوشته مال فيض محمد کاتب هزاره، انتشارات 

 صفحه 117، در 2006، کابل، »ميوند«
رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی  -17 

ان، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، افغانست
 صفحه 240.، در 2010، کلن، »کاوه«انتشارات 

نبرد افغانی استالين (سياست قدرت های   -18
بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون)، نوشته 

استاد دانشگاه  -پروفيسور داکتر يوری تيخانف
 800، در  2012، کلن، »کاوه«ليپيتسک، انتشارات 

 صفحه
ت و اپوزيسيون در افغانستان، داکتر دول -19

در  2012، کلن، »کاوه«والديمير بويکو، انتشارات 
 صفحه 350
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مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل،  -20
، 1959داکتر مراد بابا خواجه يف، مسکو، 

 صفحه. 232در   2011، کلن، »کاوه«انتشارات 
خاستگاه و پرورشگاه تاجيک ها، داکتر  -21  

، آماده چاپ در 2006اندر شيشف، الماآتی، الکس
 صفحه. 200

اريخ، خاوران، ايران و توران در سپيده دم ت -22
صفحه (از  1000در  گروهی از دانشمندان روسی، 

 آماده چاپ. ترجمه) ص 500نزديک به  جمله 
پردازی ها، ياوه افسانه تاريخسازی ها، . 23

» بيرک اکانين« بارهر سرايی ها و ژاژخايی ها د
و پيشينه چندهزارساله تاريخی کشورهای تورکی 

، نوشته گروهی از زبان درآسيای ميانه و قفقاز
 ص. آماده چاپ 250دانشمندان روسی ، در 

 
 

(با احتساب ترجمه صفحه  6750اثر در  سهبيست و 
 اثر چاپ شده 20از جمله  صفحه) 7000 پراکندههای 

 
 : نوشته ها

، »ميوند«، انتشارات گزيده داستان های کوتاه -1
 صفحه  256، در 2006کابل، 

افغانستان به کجا می رود؟ (مجموعه سخنرانی  -2
 520، در  2003ها در اروپا و امريکا)، کابل، 

 صفحه
افغانستان بر سر دو راهی، مجموعه سخنرانی  -3

 صفحه 173، در  2005ها، کابل، ، 
افغانستان در چنبر گردباد سهمگين تاريخ،   -4

 صفحه  182، در 2006موعه سخنرانی ها، کابل،  مج
ابرهای آشفته و سياه بر فراز آسمان  -5

افغانستان، مجموعه سخنرانی ها، انتشارات کاوه، 
 صفحه 386، در 2010کلن، 

سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک  -افغانستان -6
(ناتو  در کهکشان ناپيدای سياست های جهانی

 جموعه سخنرانی ها،، مدرگورستان ابر قدرت ها)
 صفحه 500 در 2012کابل، » ميوند«انتشارات 
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روندهای همگرايی در گستره متاجيوپوليتيکی -7
اروآسيای ميانه بزرگ و گستره ايرانستان، آماده 

 صفحه 262چاپ در 
 - زمينه های تاريخی: ايران، آريانا و خراسان -8

گستره ايرانستان (افغانستان، گيتاشناختی 
تان، آسيای ميانه و قفقاز و ايران، پاکس

 صفحه آماده چاپ 350، در کردستان)
جايگاه ناپيدای افغانستان در پهنه سياست  -9

 صفحه 500های جهانی،آماده چاپ در 
لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و  -10

ديپلماسی افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ کشور) 
 صفحه، آماده چاپ 300جلد نخست در 

و » ديورند«به: پرونده مختومه  ه توصيفینگا -11
رئال «از منظر » پشتونستان«مساله نامنهاد 

 ص.، آماده چاپ 400، در »پوليتيک
 - خاوران، ايران و توران در سپيده دم تاريخ-12

 صفحه، آماده چاپ 1000در 
ريشه های ناکامی و شکست پروژه های ملت  -13

صفحه،  500سازی و دولت سازی در افغانستان، در 
 آماده چاپ

نگاهی به رنگين کمان سپهر سياسی  -14
  صفحه، آماده چاپ 1000افغانستان، در 

نگاه  کشوردارانی که بايد سر از نو شناخت:.15
ديگر به دوره های شاه امان هللا خان و امير 

» زير نهاد«(بازشناسی  حبيب هللا کلکانی
(ماتريکس) بازی بزرگ در سه دهه نخست سده 

 صفحه آماده چاپ 500 ،بيستم)
خاستگاه و ريشه های زبان چند کانونی و  .16

 برگ. 1000در  سنتزی (آميزه يی) پارسی دری
 

 صفحه  هزار هشت بيش از به اثر در نزدهشا
 

 آثار گردآوری و تدوين شده:  
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و  -1

(مجموعه مقاالت)، کابل،  بازسازی افغانستان
 صفحه 410 ، در2006
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(مجموعه مقاالت اطالعاتی)،  افغانستان و جهان -2
 صفحه 600، در 2005کابل، 

گزيده  نزديک می شود،» پايان خط»: «ديورند -3
، »کاوه«انتشارات  مقاالت گرد آوری شده،

 صفحه 320، در 2009کلن، 
  

 صفحه1130سه اثر در 
 

 کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:
هر  شبستان، گزيده مقاالت گرد آذرخشی در سپ-1

  2006آوری شده از شبکه های انترنتی،  
چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد   -2

   2008آوری شده از شبکه های انترنتی، 
کتابواره آگاهی بخش انترنتی، ديدگاه ها و  -3

 250پخش شده از کهکشان انترنتی، در  برداشت ها،
 .2013کلن، صفحه، انتشارات کاوه، 

 
 صفحه 2500سه اثر در بيش از 

 
 

 ويرايش آثار:
از سی عنوان کتاب در بيش از ده هزار صفحه، 

در بنگاه های پروگرس، مير و جمله بيست اثر 
رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات 
مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه 

 افغانستان در کابل 
 
 

 اهتمام در چاپ آثار:
اثر  دو هتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از جملها

صفحه، و سه اثر مهم در  300به زبان انگليسی در 
 تاريخ ديپلماسی کشور:

کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و  -1
ليال پوالدا، ترجمه استاد داکتر پنجشيری، کابل، 

 صفحه  375، در 2005
نخست،  تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد -2

لودويک آدمک، ترجمه استاد زهما، انتشارات 
 صفحه 284، در 2005پاييز،پاريس، 
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تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم،  -3
لودويک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات 

 صفحه 410، در 2005پاييز، پاريس، 
 

  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 نگارش و ويرايش  مقاالت در  مجالت: 
اپ دوازده شماره مجله( فصلنامه مطالعات چ

 استراتيژيک)
 
 صفحه  1500در   
 

 چاپ مقاالت در نشريات پريوديک مختلف:
از جمله در افغانستان در  شهرهای کابل و 
مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، 

 قرغيزستان، امريکا، انگلستان و آلمان.
 صفحه 500در 

 
صفحه (از جمله  30500 اثر در نزديک به نودجمعا 

اثر  دوآماده چاپ  و اثر  10اثر چاپ شده،   78
 پخش شده در انترنت)

 
 آثار زير کار:

از سينکيانگ تا خراسان: تاريخ مهاجران  -1
آسيای ميانه، داکتر کمال عبدهللا يف، زير 

 ترجمه
سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در  -2

افغانستان، داکتر ويکتور کارگون، زير 
 ترجمه

ديدآيی پاکستان و مساله پشتون، داکتر پ -3
 پانيچکين، زير ترجمه

شکست تجاوز بريتانيا در افغانستان، داکتر  -4
 خالفين، زير ترجمه

دولت کيرپاند (پادشاهی دودمان کوشانی)،  -5
داکتر گوزل محی الدينوا، دوشنبه، زير 

 ترجمه



 

11 
 

صادق هدايت: سوشيانسی که پس از مرگ به  -6
کميسارف، زير  دنيا آمد، پروفيسور دانيال

 ترجمه
 بازی بزرگ، الکساندر لياخفسکی، زير ترجمه -7
حزب دمکراتيک خلق بر اريکه قدرت، داکتر  -8

 - سيلينکين، در دو جلد، دوره های تره کی
 امين و کارمل، زير ترجمه

لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و  -9
ديپلماسی افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ 

 نگارش  کشور) جلد دوم، در دست 
لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و  -10

ديپلماسی افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ 
 کشور) جلد سوم، در دست نگارش  

دولت يفتلی و نقش آن در تاريخ آسيای  -11
مرکزی، داکتر معروف عيسی محمدف، دوشنبه، 

 صفحه، زير ترجمه 300در   2012
تاريخ امارت بخار (نيمه دوم سده هشتم  -12

نه های سده نزدهم ميالدی)، اسماعيلوا، و ميا
 صفحه، زير ترجمه 295، در 2005خجند، 

صدر اعظم  -سردار محمد داوود خان -13
 صفحه 500 -افغانستان، داکتر سميع پويا

دولت ها و توده های [باشنده] دشت های « -1
نوشته  »از عهد باستان تا کنون«اروآسيا: 

فيسور داکتر سرگی کلياشتورنی و پرو
برگ  500در  ر داکتر تورسون سلطانفپروفيسو

 زير ترجمه
صفحه که قسما در تارنمای کانون  5500جمعا 

 مطالعات و پژوهش های افغانستان پخش شده است.
 مجموع نوشته ها: 

صفحه  30500آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار (
صفحه)  37000صفحه زير کار، جمعا  6000نشر شده و 

 ه شمار می رود. در افغانستان ريکورد ب
 
 


