
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۱۸/۰۲/۲۰۲۲                             ن یافغان جرمن آنال

 

 غضب پولهای ذخیرۀ افغانستان توسط ایاالت متحدۀ امریکا اعتراض علیه  

 

 وطنداران ارجمند! 

میلیارد دالر دارائیهای افغانستان   9,3چنانکه از طریق رسانه ها اطالع یافته باشید،  در سالهای اخیر در مجموع  
در امریکا و بعضی کشور های دیگر ذخیره شده است. برخ اعظم این دارائیها که شامل پول نقد، طال و اوراق  

  در بانک مرکزی امریکا )بانک فدرال امریکا( رد دالر  میلیا  7به ارزش    ،می شود  معتبر ارزی بهادار و سرمایه های  
 ذخیره شده است.  

ن  یرهائ  یبراو    بعد از سقوط دولت پیشین، دولت امریکا ذخایر ارزی افغانستان را منجمد ساخت  ی گاه  ا 
وردرا بهانه    ریدولت فراگ  لی هم تشک  یحقوق زنها و گاه جو بایدن با    2022فبروری    11سر انجام به تاریخ  .  ا 

پول افغانستان که در امریکا منجمد گردیده،  دالر اجرای یک فرمان اجرائی حکم صادر کرد تا از هفت میلیارد 
ن ا  نیم میلیارد  و  باقیمانده  دوستانهبرای کمکهای بشر    راسه  نیم میلیارد  به قربانیان   را   به افغانستان و سه و 

 .  گرددتوزیع غرامت  به قسم  2001سپتامبر  11ادثۀ ح

ن اعتراض کنیم. شیوۀ این اعتراض از طریق امضای  ازینرو ما افغانها باید بر ضد این  
 
تصمیم به پا خیزیم و علیه ا

 این فراخون در لینک ذیل صورت می گیرد. 

https://chng.it/XgtDD2jj 

 داده   لینکفادٔه  تطریق اس

 

Zur Unterschreibung der Petition sind folgende Schritte notwendig: 

 

1: Rufen Sie https://chng.it/XgtDD2jj link in Firefox oder  Google Chrome  auf: 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchng.it%2FXgtDD2jj&data=04%7C01%7C%7Cb67cf2d779ea41406b0f08d9f253499d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637807261805501053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3QAWYlKkVZHgnTjx8YySR7%2BZcpbvIiRNPugsHfoSWBI%3D&reserved=0
https://chng.it/XgtDD2jj
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_petition.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

2: Akzeptieren Sie die Cookies  

3: Tragen Sie Ihne Name, Nachname und richtige Emailadresse in den dafür vorgesehenen Felder 

ein. 

4: Hier klicken 

 

5: Danach auf den roten Lin „Petition unterschreiben“ klicken. 

 

 

6: In Ihre Email bekommen Sie eine Bestätigung-email. In der Email ist einen roten Link die Sie 

auffordert Ihre Unterschrift zu bestätigen. Klicken Sie darauf… 

7: Sie landen auf einer Seite mit der bitte 4 € zu spendieren (Sie können auch mehr spendieren). 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

Wenn Sie nicht wollen, dann Klicken Sie auf den Link „Nein, aber ich teile die Petition“ 

 

Auf die nächste Seite bekommen Sie Informationen zum Teilen der Petition… 

 

8: Entweder teilen Sie oder „Überspringen“ … Und damit haben Sie Ihre moralische Aufgabe für Ihre 

Heimat erledigt. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

