
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۲۱/۱۲/۱۱۲۲                ( نویسندگانبه سلسلۀ معرفی )  من آنالینجرافغان 

         
 «عمرزي»معرفي مصطفي        

 )نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار(           
 در کابل. 8531عقرب سال  2متولد  -
 .8531در سال  «عالی استقالل ۀلیس»فارغ از  -
سطحفارغ  - سم پوهنتون كابل در  «رادیو و تلویزیون»بخش از  دیپلوم در  پوهنځى ژورنالی

 .8512سال 
 .BBCاز پروژه های آموزشی شبکه ی جهانی  «گزارشگر انتخابات» تصدیقنامه ۀدارند -

 تجربیات کاری:
گزارشووگر، ربرنگار، روزنامه نگار، مدیر مسوووور نشووریه، هممار ملمی، موووند، نویسوونده، ت یه  عضووو شوووراك مر زك،

ن اد ها و رسووانه هاك نون  در ح و ارزیابن و مسوووور واند فرهنگن ننده، ارگردان، مسوووور ارزیابن نشوورات، مسوووور  ر
اتنادیه ك ملن ژورنالیسوووووتان افاانسوووووتان، اتنادیه ك ملن ژورنالیسوووووتان و ربرنگاران افاانسوووووتان، شووووووراك ژورنالیسوووووتان 

، «1»، تلویزیون«نورین»رادیو و تلویزیون  ،«ملم»هفته نامه ی  ده گان افاانسوووتان،افاانسوووتان، انجمن شووواعران و نویسووون
، مجله ی «سووورر »روزنامه ی  ،«تنریک» برووووو  ، نشوووریه ی«ملی تنریک»،گاهنامه ی «ارترب» رادیو و تلویزیون

 .«آمو فلم»واند تولید  و «اوربند»
 فرهنگی -آفرینش های کاری

     برنامه ها و فلم هاك مستند تلویزیونن:
 ین.دمیقه  41مسمت  11«: بارتر»در تلویزیون « یك سده فراز و نشیب»برنامه ك مستند تاریرن -1
 دمیقه ین. 41 مسمت 11«: بارتر»در تلویزیون « آیینه ك تاریخ»برنامه ك مستند تاریرن  -4
 دمیقه ین.  41مسمت  42«: بارتر»در تلویزیون « ناك»برنامه ك مستند ادبن  -3
 دمیقه.   41«: بارتر»در تلویزیون « سر ان 42»مستند  بروو  برنامه ك -1
 دمیقه.  12   «: بارتر»زنده گن مرنوم فقیر فروزك( در تلویزیون )پیرامون « پژواك  وهسار»فلم مستند  -5

 :ترلیقات
 منتشر شده است. -)مجموعه ی  نزی(ونبت هاك مااره نشینان  -1
 منتشر شده است. -)مجموعه ی تنلیلی و انتقادی(افاانستان و بازار آزاد  -4
 )مجموعه ی تاریری و اجتماعی(.مرز و بوم  -3
 منتشر شده است. -)معرفی ن ار شرویت و نویسنده ی افاان(ن ار یادواره  -1
 )نوشته ها بر آثار دیگران(.سرن در سرن  -5
 منتشر شده است. -میالدی( 4222تا  1022)تاریخ تنلیلی و شفاهی افاانستان از یك مرن در تاریخ و افسانه  -2
 منتشر شده است. -)مجموعه ی معرفی شماری از نربه گان افاان( فااننامها -7
 منتشر شده است.  -)مجموعه ی تنلیلی(پشتون ها  -1
 )مجموعه ی تجربیات رسانه یی نویسنده(.، مدیریت و نوسان ها هارسانه  -0

 (.اجتماعی -)مجموعه ی نوشته های سیاسیزیستن  در هرج و مرج -12
 )مجموعه ی  نزی(.تاریخ عمیق  -11
 (.)مجموعه ی نقد و تنلیر پدیده های بشری توضید -14
 .منتشر شده است -)مجموعه مقاالت منتشره در روزنامه ی سرر (اندیشه در بستر سیاست و اجتماع  -13
 .منتشر شده است -دری( و ادبیات زبان یرامون)مجموعه مقاالت پبا زبان دری  -11
 )مجموعه ی اجتماعی(. روزگار -15
 )مجموعه ی ُپست های فیس بوکی نویسنده(.در فیس بوک   -12
 )نامه های نویسنده(. پاسخ -17
ران، شووووواه منمد  اهر،  )تنلیر تاریری پیرامون امیر عبدالرنمن ران، امیر نبیب هللا ران، شووووواه امان هللا، نادرمردان دولت سووووواز  -11

 منمد موسی شفیق و ساالر منمد گر ران مومند(.

 جزوه ها:
 (.RAWAا = )پیرامون زنده گانن ش ید مینا؛ بنیانگذار سازمان راوبه رنگ آبن -1
 1303)پیرامون زنده گانن و برنامه هاك انتراباتن منمد شوووووووفیق گر آما شووووووویرزك در سووووووووار مردك از سووووووورزمین آزاده گان  -4

 .رورشیدك(
 .رورشیدك( 1303)پیرامون زنده گانن و برنامه هاك انتراباتن منمد نادر نعیم در سار « نعیم»منمد نادر  -3

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تالیفات:
 منتشر شده است. -تا امروز( 1347ی فلم هنری سینمایی افاانستان از )بررسهنر در سینمای افاانان   -1

 گردآورك ها:
 .منتشر شده است -گرایی و پدیده های ک نه()نقد باستانزمانن  ه مفارر نانیز من شوند  -1
 منتشر شده است. -)پیرامون کلمات افاان و افاانستان(نقیقت رورشید  -4
 (. در ایران مومی ستیزستم ملی و بررسی )در جارافیای ج ان سوم  -3
 (.رهروان پیامبر ) ( در جم وری اسالمی ایران) در متن مدعا -1
 منتشر شده است. -)نقد فردوسی و شاهنامه(نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسن  -5
 منتشر شده است. -بررسی کوروش و سلسله ی هرامنشی( )نقد و ُمنننی تاریخ -2
 منتشر شده است. -)نقد پدیده ی آریایی(آریاییسم  -7
 منتشر شده است. -)معرفی استاد ناور پورپیرار(پور ِررد   -1
 منتشر شده است. -آن(رووویات )پیرامون زبان دری و درك افاانن -0

 منتشر شده است. -سی ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی()نقد و بررآیین هاك سریف  -12
 )پیرامون زنده گی و کارنامه ی مو فی عمرزی(.نامه ی من  کتاب -11
 )نقد و بررسی پدیده ی معروف به ستمی(.پندار ستمی  -14
 .منتشر شده است -قد و بررسی باستانگرایی()ن آرکاییسم -13
 )گزیده هایی از سرنان اندیشمندان(. معنی -11

 ترجمه ها:
 ر شده است.منتش -«یون»)سفرنامه ك واشنگتن(: منمد اسماعیر تا نوار پنتاگون  -1
 .  منتشر شده است -«یون»: منمد اسماعیر اننرسانه هاك  نونن افا -4
 منتشر شده است. -«یون»: منمد اسماعیر سارتار هندسن شعر پشتو -3
 منتشر شده است.  -«یون»: منمد اسماعیر انگیزه هاك فرار نربه گان نرفه ین از افاانستان -1
 منتشر شده است. -«یون»(: منمد اسماعیر )سفرنامه ك هندترت دهلن را فراموش من  نم  -5
 منتشر شده است. -«یون»: منمد اسماعیر افاانستان در پیچ و رم سیاست -2
 منتشر شده است. -«یون»منمد اسماعیر  اگر ج انیان ش ست برورند؟: -7
 منتشر شده است. -«یون»منمد اسماعیر درست نویسی پشتو:  -1
 منتشر شده است.   -«یون»منمد اسماعیر فقر فرهنگن:  -0

 منتشر شده است.  -«یون»)سفرنامه ك مسمو(: منمد اسماعیر در ملب  رملین  -12
 ، مرار داده شده است.«د افاانستان ملی تنریک»در ارتیار  -«تنریک ملی افاانستان» مشی -11
 ، مرار داده شده است. «ی جوانان افاانارتیار روند مل»در  -«روند ملی جوانان افاان» ۀاساسنام -14
 در ارتیار این ن اد، مرار داده شده است. -«انجمن پیشرفت و رفاه زنان افاان» ۀاساسنام -13
 در ارتیار این نزب، مرار داده شده است. -«نزب نرکت مردمی افاانستان»ۀ اساسنام -11
 ب، مرار داده شده است.در ارتیار این نز -«نزب نرکت مردمی افاانستان»ۀ مرامنام -15

 

 ه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه هاهمماری های فرهنگی با دیگران در ت ی
  کتاب ها:

تنقیقی پیرامون سووووابق تاریری و مومف »، «نربه اك براك امتیاز جوانان؛»، «انتنار سووویاسووون»، «ایهسوووایه بان بن سووو»
جلد  -زنده گی امیر دوسوت منمد ران» و« ویدان اسوتجا پژواک؛ زنده ی»، «پشوتونسوتان»، «نقومی مرارداد و ر  دیورند

 .«اور نوشته ی موهن الر
 

 فلم ها و برنامه های تلویزیونی:
ش   هید »انتخاباتی(، )س   هس   هه ی « بازتاب اعتماد مردم» ،« همتا«برنامه ی اجتماعی  ،)برنامه ی تاریخی(« تند باخترس   م»  

از  )مستندی« صاحب دستار»)مستند زنده گی عبدالظاهر قدیر( و « یاسیاراده ی س»زنده گی شهید عبدالحق(، )مستند « مهت
 زنده گی شهید عبدالقدیر(.

شوووراك ژورنالیسووتان » ۀسووتایشوونام -ش. 1312در سووار  «مجمع ووولد افاانسووتان» ۀسووتایشوونام - :مدنی -فرهنگی تاییدات
 ش. 1303در سار  «افاانستان

 

 :آنالین جرمن افاان

 برشند بیشتر غنی  را برش این  انشای گرامی بیوگرافی ارسار با میتوانند  ،معرفی به عالممند نویسندگانی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

