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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

  
  

 80/80/4812 زیجمال كتوا

 

 غلي عبدهللا عبدهللا ښاغلي اشرف غنې احمدزی او ښا
 زما په تله کې

 

 کومې ځانکړتیا ولري؟ هغه څوک، چې غواړي ولسمشر شې باید

 ښه مشروي  １
 وي( ښه سمبا لونکی )ښه مدیر  4
 ستوال وي/ سیاست پوه ښه سیا  ۳
 لوم وي(پیژند پاڼه ولري )هویت یې ما  ۴
 د خپل هیواد ملې ګټو ته ژمن وي  ۵
 

 مشرتا به یا لیدرشیف:
 

الس ته راوړلو نګړې موخې ولري او د خپلو موخو د ځامختګ لپاره ولنې د پرمشر هغه چا ته ویل کیدلئ شي، چې هغه د ټ
 خو ته د رسیدلو پالنونه نور خلګو ته د منلو وړ وي.همدارنګه د هغه موخې او مو ولري. نونهلپاره  ځانګړي پال

خې ولري او د د خپل هیواد پرمختګ لپاره ځانګړې مو بایدپه نورمال ډول  ې غواړي د یو هیواد مشر شې، نوهغه څوک چ
 وړلو لپاره ځانګړي پالنونه لري.الس ته راموخو 

 

 بلګې په تو ګه: د
 د اقتصاد پر مختګ   1
 هنې پر مختګ د پو  4 
 خلکو ته د کورونو جوړول  ۳ 
 د امنیت را وستل  ۴
 للکو لپاره د دندو پیدا کوخ  ۵
 نتیاويساآاو نوري نو لپاره بو ختیاوی د ځوانا  ۶
 نتاويساآاره نو لپد عمر خوړلو کسا  ۷
 لښتروغتیایې چارو سم سمبا د  0

 

 او همداسې نور...
 غنې احمدزی او د هغه موخېاشرف 

 

چې اشرف غنې د هیواد د پرمختیا لپاره ښي موخې او  کنیزه بحثونو کې دا په ډاګه شوه،ارو ټمناظرو او نونې په تلویزیو
په هره  ندویولی. د اشرف غنې او دهغه ویانه لري.  اشرف غني او دهغه ټیم هر ډول مناظري ته بشپړ چمتو الی ښودپالنو

 ګه تشریح او دایې وښودله چې اشرف غنې یو ښه مشر دي.مناظره کې خپلې موخې په ښه تو
 

 عبدهللا عبدهللا او د هغه موخې
 

لري. که یي و هم لري؟ بیا د خپلو موخې ننګړي تګ لپاره کومې ځامخخو له بده مرغه ښاغلی عبدهللا عبدهللا د افغانستان د پر
 پاره کوم ځانګړي پالن نه لري او که یې و هم لري؟ هغه پالن بیا د پلې کولو وړ نه دي. موخو  د الس ته را وړلو ل

یان د ځان د خالصون او سپیناوي لپا ره په ډاکټر هللا، دهغه مرستیاالن او ویندونو پور تنیو کر ښو ته په کتلو سره عبدهللا عبد
خه د واک مو ې. د ډاکتر عبدهللا او د هغه د ټیم غړو یوازنۍسپکې سپوري ورته واییو کي کوي او کله کله خو بیا ان غنې ن

 الس ته را وړل دي او بس. 
 اشرف غنې بلنه و نه منله. ظري لپاره دمنا د کنو په دوهم پړاو کې عبد هللا عبدهللا د ټا

چې منا ظره  ي،ماند مناظري ته چمتوالي و نه لري او و نه غواړکې که چیر ته ولسمشري ته کوم نو په نورو هیوادونو
 نو هغه ته به هیڅکله څوک را یه ور نه کړي. وکړي،

 

 ښه سمبالښت )مدیریت(
چې هغه په خپلو ور سپارل شویو کارونو کې بر یالی وي، سمې پر یکړي  ښه سمبا لونکی )مدیر( هغه چا ته ویل کیږی،

 ګه تر ال سه کړي. څو وکولی شي خپلې مو خې په اسا نه توتروکولی شي او سمه سازما ندهې ولري، 
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 5تر 4 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 

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

 

 ډاکتر عبدهللا او مدیریت
 

 نیو چارو وزیروو نو په هغه وخت کې دبهرنیو چارو په وزارت کې بشپړه ګډوډي وه.کوم وخت چې ډاکتر عبدهللا د بهر
ولري په دندو و بو ټول لوړ پوړي چارواکې بې له دي چې کو مې مسلکې زده کړي او دکار وړتیا چارو د وزارت کانیو د بهر

نو کې سفیرانو او نورو نیوو سفارتو په بهریت څخه ول. پوړي چاروکې دشمالې ټلوالې غړي او دیو وال بو  ټول لوړګمارل. کا
له ډیر بایدتر دري کانون له مخې د سفارت کارکونکې ې او نوري وړتیاوي نلرلې. د قاتیکو کارکونکو هیڅ ډول مسلکدیپلوما

 بدهللا عبدهللا کابو ټول سفارتو نه خپلو خواخوږو ته په قواله وکړل.غه عدنده پاتې نشې. خو له بده مر په
 تې دي.پا رلې وو تر اوسه هم په خپلو دندوچې عبدهللا په دندو ګما وماتان،څینې هغه ډیپل

 لري. رشوي او د ښه سمبالښت وړتیا نچې عبدهللا عبدهللا هیځ وخت ښه مدیر نه ده تی پورتنی کرښو څخه دا سې ښکاري، د
 

 اشرف غنې او مدیریت 
 

لې په وزارت کې بلکې د هیواد په ټول مالې سیستم کې ې وزیر و، نو هغه  نه یوازي د مالاشرف غني د ماکوم وخت چی 
 مثبت بدلون را وست.

مسلکې کسان یې په دنده وګمارل، د ټول هیواد ګمرکونه یې د جګړه مارانو له منګولو څخه وژغورل او د ګمر کو نو عواید 
 ې مرکزته را ولیږدول.ی
 له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤولیت د لیږد پړاو په بشپړ بر یا لیتوب سره تر سره کړه. 

 او په زر ها وو نوري ................ داسي الس ته را وړنې
 

 ښه سیاستوال
 

 ولري.  سې پر یکړو باندي ښه )مثبت( تأثیرهیواد په سیاد څوتل په دي هڅه کې وي تر چې ته ویل کیږي،ښه سیاستوال هغه چا
 حقوق او یا  اقتصاد(  ست منابع  )تاریخ،سیاست پوه هم وي یعنې دا چې د سیا بایدستوال ښه سیا

 کې زده کړي او یا ما لو مات ولري.
 

 عبدهللا عبدهللا او سیاست
 

 چې هغه په خپل مسلک کې کار نه دی کړي. وخت کیږي،ډاکتر عبدهللا د سترګو ډاکتر دي او تر شلو کالو څخه ډیر 
 نو بیا د هغه ډیپلوم خپل ارزښت د السه ورکوي. کا له په خپل مسلک کې کار ونه کړي، ۵که یو ډاکتر 

چې هغه دسیاست سره تړاو ولري نلری، خو نوري کومې مسلکې زده کړي  نو داکتر عبدهللا نه یوازي کومې داسي زده کړي،
 هم نلري.

  

 نع د عبدهللا عباهلل په هکله لیکي:ت قاغلی عصمښا
 

ع کال د لسیزې په نیمایي کې د پنجشیر د مشهور  1۸08))ښاغلی عبدهللا مخکې تردې چې د سیاست په ډګر کې قدم کېږدي د 
 .قوماندان احمد شاه مسعود د سکرتر په توګه په کار پیل وکړ

په افغانستان کې د روسي لښکرو د چاپ شوو یادښتونو په شهادت عبدهللا د وخت د پرچمي فراکسیون د یوه فعال غړي نجیب 
هللا مسیر په وسیله د پنجشیر جبهې ته ور وپېژندل شو. د وخت روسي لښکرو لوړ پوړي پوځي مشاور الکساندر مایاروف چې 

ع کال کې د نجیب هللا د رژیم تر پرزېدو مخکې وویل چې؛ د  1۸۸8لی دی په د خپلو خاطراتو په برخه کې یې کتاب هم لیک
پنجشیر جبهه د افغانستان په راتلونکي وضعیت کې د ماسکو د پانګې اچونې یوه کامیابه اډانه ده او دغه اډانه به وکوالی شي 

 .چې د افغانستان د شمالي ګاونډ مفادات ښه وساتي
سره جوخت په افغانستان کې د جګړې دوې مهمې خواوې د سیاسي او پوځي صحنې د مهمو  رژیم له ړنګېدودد ډاکتر نجیب 

خواو په توګه رامنځته شوې او په افغانستان کې یې د نیابتي جګړې لپاره د افغاني ابزارو او عواملو د راټولولو ماموریت تر 
 السه کړ.((

http://www.taand.com/archives/48۷۳0 
 

 اشرف غنې او سیاست
 

 ست او حقوق دي.و پورته ولو ستل د سیاست منبع تاریخ، سیالکه ځنګه، چې م
 مات ولري.ریخ او اقتصاد په هکله یو څه مالونو باید په سیا ست، تا ست وکړي،څوک چې غواړي سیا

 یوډ یر ښه سیا ستوال دی.که دی اشرف غني پیژند پا ڼې ته وګورو نو هغه 
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 5تر ۳ 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 

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

 

 ویکیپیډ یا: 
 

پړه ښاغلی احمدزی د خپلو لوړو زده کړو پیل د کابل پوهنتون کې کړی او د شپږو میاشتو زده کړو وروسته یې د لیسانس بش
سیاسی علومو په برخه کی د بیروت په امریکایی پوهنتون کې سر ته رسولې. د لیسانس د کچې وروسته یې خپله دوره د
ۍ ماسټری هم د سیاسی علومو په څانګه کی د بیروت په امریکایی پوهنتون کې بشپړه کړې، نوموړی خپله دویمه لومړن

ته رسولې او په همدې توګه خپله درېیمه کا په کولمبیا پوهنتون کې سرماسټری په نړیوالو اړیکو او وګړپوهنه کې د امری
دې وروسته یې خپله دوکتورا د وګړپوهنې په څانګه نتون کې کړې. ترد کولمبیا په پوهماسټری یې هم په نړیوالو اړیکو کی 

 .کې د امریکا د کولمبیا پوهنتون نه الس ته راوړې
همدا راز د نړیوال بانک لپاره د امریکا د متحده ایاالتو د هارډورډ او سټنفورډ د پوهنتونونو له خوا د مشرتابه )لیډرشیپ( د 

کال کی دامریکا د متحده ایاالتو د سکرانتن له پوهنتون  488۷مړۍ افتخاری ډاکټری:په یوه ځانګړی پروګرام ترسره کول.لو
کال په جون کی د کاناډا ګیلف پوهنتون نوموړی ته  4880څخه دغه افتخاری ډاکټری ورکړل شوه.دویمه افتخاری ډاکټری:د 

رف غنی له ماشومتوبه نیولې آن تر نن افتخاری ډاکټری ورکړه.ځانګړی زدکړی:د یادولو وړ ده چی ښاغلی ډاکټر محمداش
میالدی کال څخه تر  1۸05ورځی پوری د اسالمی تعلیماتو د حصول لپاره هڅی کړی دی، خو تر ټولو جوت کار یې د 

الهور او نورو ښارونو په مدرسو کی زدکړی دی، چی د نوموړی په وینا د  د نبوی سیرت په باب د کراچی،میالدی کال پوری  1۸00

 .ارزښتمنی وې ه خوراده لپار
 

 دندې
 

 1۸۷۷د کابل پوهنتون د هغه مهال د ادبیاتو پوهنځی د بشری علومو په څانګه کی د پوهیالی او پوهنیار په رتبه استاد. په 
 میالدی کال د ډنمارک په آروس پوهنتون کی د لنډ مهال لپاره مېلمه پروفیسر. یو کال د امریکا د متحده ایاالتو په ستر پوهنتون
بکلی کی استاد. اته کال د امریکا په مشهور پوهنتونن جانزهوپکنز کی استاد. لس کاله د نړیوال بانک د پالیسۍ او سټراتیژۍ 

 .جوړولو په برخه کی مهم مشر
(http://ps.wikipedia.org/wiki/%D08A۷8D08B28D08B18D۸801_%D08BA%D۸8008D۸80A_%D08A۷8D08AD%D۸8058D08AF%D
08B48DB80C) 
 

 پیژند پاڼه )هویت(
 

 هو یت دیو کس هغه بیال بیلو ځانګړتیاوو ته ویل کیږي، چې هغه کس د نورو نه بیلوي.
 

 یت ډولو نه:د هو
 ....... ژینیتکې هو یت، سیا سي هو یتشخصې هو یت، 

 دیو کس پیژند پا ڼه  تر لو یه کچې د هغه د وفاداري او ژمنو څر ګندوئ وي.
 

 د عبدهللا عبدهللا غني پیژند پا ڼه
 نع د عبدهللا عباهلل په هکله لیکي:ښاغلی عصت قا

لخوا کندهاری بولي، خو په کندهار کې نه هدیره  ))ښاغلی عبدهللا چې خپل نوم په غبرګه توګه په میډیا کې نشروي ځان د پالر
 .لري او نه قبیله، نه ولس لري او نه ادرس، نه کلی لري، نه څلی

معرفت ښه دی، خدای پاک په قران شریف کې وایي، چې انساني پرګنې د برترۍ معراج ته د تقوی پر زینو خېژي، اما 
 .ته بل امتیاز نه لريهویتونه د پېژندګلوۍ ادرسونه دي او له تعارف څخه پر

ع کال د لسیزې په نیمایي کې د پنجشیر د مشهور  1۸08ښاغلی عبدهللا مخکې تردې چې د سیاست په ډګر کې قدم کېږدي د 
 .قوماندان احمد شاه مسعود د سکرتر په توګه په کار پیل وکړ

په افغانستان کې د روسي لښکرو د چاپ شوو یادښتونو په شهادت عبدهللا د وخت د پرچمي فراکسیون د یوه فعال غړي نجیب 
هللا مسیر په وسیله د پنجشیر جبهې ته ور وپېژندل شو. د وخت روسي لښکرو لوړ پوړي پوځي مشاور الکساندر مایاروف چې 

ع کال کې د نجیب هللا د رژیم تر پرزېدو مخکې وویل چې؛ د  1۸۸8لی دی په د خپلو خاطراتو په برخه کې یې کتاب هم لیک
پنجشیر جبهه د افغانستان په راتلونکي وضعیت کې د ماسکو د پانګې اچونې یوه کامیابه اډانه ده او دغه اډانه به وکوالی شي 

 چې د افغانستان د شمالي ګاونډ مفادات ښه وساتي.((
 

(http://www.taand.com/archives/48۷۳0) 

 ویکیپېډیا:
ډاکتر عبدهللا عبدهللا دغالم محي الدین زمریالي زوی دی، پالر یې د ولسي جرګې په وروستۍ دوره کې انتصابي وکیل و. 

سترګې پرانېستي دي. هغه له آره د دېګانو له مه نېټه په کابل کې نړۍ ته  15ز( د تلې پر  1۸08لمرېز )د 1۳۳۸عبدهللا د 
 .توکم نه دی، خو د ډاکټر عبدهللا پالر یو کندهاری پښتون و

mailto:maqalat@afghan-german.de
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http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C
http://www.taand.com/archives/20736


  

 

 

 5تر 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 

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

 

 زده کړې
ز کې په  1۸۷۶نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ښار په غازي محمد ایوب خان ښوونځي کې تر السه کړي دي، او په 

ز  1۸0۴ز کې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ته شامل شو او په  1۸۷0کابل کې له نادریې لېسې څخه فارغ شوی دی او په 
 .کې له طب پوهنځي څخه فارغ شو

 

 دندې
 

ز کې په نور روغتون کې پر دنده وګومارل شو په روغتون کې یې خپله دنده په نیمایي کې پرېښوده او په همدغه 1۸0۵په 
کړه  پېښور د سیدجمال الدین افغان په روغتون کې د ډاکتر په توګه دنده تر السه د ز 1۸0۶ډاکتر عبدهللا پر کال کال پېښور ته ولېږدېده. 

او د پنجشېر د جبهې سرپرست په توګه یې هم کار کاوه له دې وروسته بیا له قومندان مسعود سره د ویاند اوسالکار په توګه 
 . ګرځیده

ز تر منځ د دفاع وزارت د ویاند او د مسعود د دفتر د  1۸۸4- 1۸۸۶عبدهللا د ډاکتر نجیب هللا د حکومت له ړنګېدو وروسته 
ز کې د برهان الدین رباني د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې مرستیال  1۸۸۷رئیس دنده تر سره کړه او په 

ایسار شوی و،  شو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال، چې د برهان الدین رباني حکومت په پنجشېر او خواجه بهاء الدین کې را
مې وروسته، چې امریکا پر افغانستان برید 11ز کې د سپټمبر له  4881ډاکتر عبدهللا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر و. په 

وکړ نو ورسره جوخت د شمال ټلوالې په مړژواندي بدن کې هم سېک را پیدا شو او نوموړی د بون په تړون کې د بهرنیو 
وګومارل شو. او په انتقالي حکومت کې هم د بهرنیو چارو وزیر و، چې له ټاکنو وروسته یې چارو د وزیر په توګه پر دنده 

 .دغه څوکۍ، بیا سپنتا ته ورپاتې شوه
 
(http://ps.wikipedia.org/wiki/%D08B۸8D08A08D08AF%D08A۷8D۸8028D۸8028D۸80۷_%D08B۸8D08A08D08AF%D08A۷8D۸80
28D۸8028D۸80۷) 

 دډاکتر اشرف غني پیژند پا ڼه 
 کلن ژوند لیک خپور کړی ۶۵د اشرف غني احمدزي  بي بي سي پښتو بر یښنا پا ڼه کې د

 پلرنی ټاټوبی یې لوګر دی، خو زوکړه یې په پالزمېنې کابل کې شوې دهاشرف غني احمدزی په خټه پښتون دی او 
 .کال په روانو ټاکنو کې د دوو مخکښو نوماندانو په ډله کې دی 1۳۸۳ډاکټر اشرف غني احمدزی د 

ړولې کې نړۍ ته سترگې غلمریز کال د غویي میاشت کې یې په پالزمېنه کابل  1۳40دشاه جان احمدزی زوی دی او د اشرف غني 
 .دي

اشرف غني په قوم پښتون دی او پلرنی ټاټوبی یې د افغانستان سویلي والیت لوګر دی. لوړې زده کړې یې په لبنان او امریکا 
 .کې ترسره کړي دي او د امریکا په یو شمیر پوهنتونو کې استاد پاتې شوی

و او وگړپوهنه کې او درېیمه ماسټري یې هم په لومړنۍ ماسټري یې د سیاسي علومو په څانگه کې، دویمه یې په نړیوالو اړیک
 .نړیوالو اړیکو کې کړې ده

 .تر دې وروسته یې د وگړپوهنې په څانگه کې د امریکا د کولمبیا له پوهنتون نه دوکتورا ترالسه کړې ده
 .د نړېوال بانک د پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړولو په برخه کي مهم مشر و

 .وبالۀ شخصیتونو کې د نړۍ شلم پیاوړى مفکرو ایاالتو مشهورې مجلې اشرف غني په ژوندیو د بهرنۍ تگالرې په نامۀ د متحد
کاله له افغانستان نه بهر په بیالبیلو هیوادونو کې تیر کړي او کله چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني ړنګه  ۳8ښاغلي غني 

 .شوه هیواد ته راستون شو
ملګرو ملتونو له ټیم سره په کار بوخت و، بیا له ولسمشر حامد کرزي سره په موقت د راتګ په لومړیو شپو ورځو کې د 

 .حکومت کې یو ځای شو
 .له دې وروسته دی د افغانستان په کابینه کې د مالې د وزیر په توګه وګومارل شو

یت د لېږد د بهیر مشر نوموړی دولسمشر کرزي په دویمه دوره کې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤول
 .وټاکل شو

 .کال په ټاکنو کې هم ځان ولسمشرۍ ته نوماند کړی و، خو چانس ورسره یاري ونه کړه 488۸ښاغلي غني د افغانستان د 
کال ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جنبش د ګوند مشرعبدالرشید دوستم او د افغانستان د عدلیې پخوانی وزیر  1۳۸۳اشرف غني د 
 .خپل مرستیاالن غوره کړي ديسرور دانش 

 .اشرف غني د ریاستي نظام پلوی او ساتونکی دی
د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره علمي تګالرې لري، خو نوموړی وایي افغانستان له دوه لویو ګواښونو چې یو یې د امنیت 

 .او بل یې د تلپاتې سولې نشتوالی دي مخامخ دی
 و کارونو په لومړیتوبونو کې ديښاغلی غني وایي دا یې د خپل

 

(http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/4812/82/128240_as_ashrafghani_profile.shtml) 
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 د خپل هیواد ملې ګټو ته ژمنتیا
 

هیواد ملی ګټې د هغه هیواد په ځمکنۍ بشپړ تیا، سیا سي نظام او همدارنګه  ټو لنیز، سیا سي، تا ریخي، فر هنګي، ملي د هر 
 او اقتصادي ارزښتنو کې نغښتي دي.

 اشرف غني او ملې ګټې
 پور تنیو کر ښو ته پام وکړو نوښا غلي اشرف غنې ملې ګټو ته وفادار کس دي!

 ډاکتر عبدهللا او ملې ګټې
خو ډاکتر عبدهللا  او د هغه پلو یا نو بیا ملي ګټو ته زیان رسولې او که چیر ته په ګدۍ کیناست؟ نو ملې ګټې به نوري هم پسي 

 زیان منې کړي.
 

 عصمت قانع د عبدهلل عبدهللا  هیواد ته د وفاداري په هکله داسي لیکې:
 

افغانستان لخوا پر یوه داسې سند امضا وکړه چې بهرنیو لښکرو ))عبدهللا د خپل وزارت په وخت کې له بهرنیو اړخونو سره د 
ته پکې اجازه ورکړل شوه چې؛ د خلکو پر کورونو هجوم وروړي، څوک چې وژني هغه و وژني او صرف د ترورېزم او 

 القاعدې رنګ پرې واچوي، نور یې د پوښتنې څوک نشته.((
http://www.taand.com/archives/48۷۳0)) 

 
 موخذونه

 تاند بریښتا پا ڼه:
http://www.taand.com/archives/48۷۳0 

 بي بی سي پښتو بر یښنا پا ڼه:
http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/4812/82/128240_as_ashrafghani_profile.shtml 

 ویکیپیډیا بر یښنا پا ڼه:
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D08B۸8D08A08D08AF%D08A۷8D۸8028D۸8028D۸80۷_%D08B۸8D08A08D08AF%D08A۷8D۸80
28D۸8028D۸80۷ 
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D08A۷8D08B28D08B18D۸801_%D08BA%D۸8008D۸80A_%D08A۷8D08AD%D۸8058D08AF%D
08B48DB80C 
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