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AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۳/۱۱/۲۰۱۸                                                                وطندوست

 خود قضاوت کنید!
 

هموطنان عزیز، من عمداّ بیشتر ازین چند سطر تبصرۀ در آغاز این صفحات نمی 

میدانم که نویسندگان وخوانندگان محترم این وبسایت  به همه مسایل بهتر  نویسم، زیرا

و    نازی از من آگاه اند و نتیجه گیری خود شانرا از مقایسۀ این عکس ها ) آلمان

 (  خواهند نمود.اسالمی ایران

مجدداّ  در ضمن نمی خواهم به کسانی امکان پرخاش اضافی "اکثریت و اقلیت" را

 محیاء سازم.

 ا احترامب

 وطندوست

 

 کشور اسالمی ایران آلمان در زمان نازی

 شناء برای یهودیان درین بحیره ممنوع است

به صد ها ازین نوع لوحه ها در امکان شناء )بحیره ها و 

 حوض های آببازی( در زمان نازی ها نسب بود.

ۀ مسلمانانیو اینهم در یک کشور اسالمی عل  
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 پارک ممنوع استورود یهودی ها درین 

 

 ها به پارکی در اصفهان برانگیز ورود افغان  ممنوعیت بحث

 

www.bbc.com/persian/iran/2012/04/120401_l10_iran_isfaha

n_afghans 

 

مسئوالن ستاد سفرهای نوروزی در شهر اصفهان در مرکز  - ۱۳۹۱فروردین  ۱۳

 .اند ایران ورود شهروندان افغان را به "پارک کوهستانی صفه" ممنوع کرده 

 

  

 یهودی ها درین قریه قابل قبول نیستند.

این نوع لوحه ها به  ورودی  صد ها قریه ها و شهر 

 های کوچک  آلمان در زمان نازی ها نسب بود

 

 است افغانها در نوشهر ممنوعورود 

 

 

 

؛ بخشدار  نوشهر ورود افغانی ها به نوشهر را به گزارش خبرگزاری فارس نیوز

 به دلیل توریستی بودن آن شهر،

نیروی انتظامی در صورت مشاهدۀ افغانی ها در قدغن کرده کرده و بسیجیان و 

 سطح شهر، ایشان را بازداشت خواهند نمود.!

 

  

 چیزی عرضه نمیشود یهودی هااینجا برای 

این لوحه ها باالی هزاران هزار دوکان در زمان نازی 

 ها نسب بود

 فارس منع فروش مواد غذایی و ارائه خدمات به 'اتباع بیگانه غیر مجاز' در استان

 

                                                                                                        BBC  News   1391تیر  12 - 2012ژوئیه 

 خبرگزاری ایرنا، به نقل از غالمرضا غالمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی

 اقدام جلوگیری از شیوع بیماری های استانداری فارس نوشته است: "دلیل این

 واگیردار توسط اتباع غیر مجاز است که هنگام ورود به ایران مراحل قرنطینه را

 …… ."طی نکرده اند

نوشته روزنامه "عصر مردم"، این ممنوعیت شامل اتوبوس ها و اماکن عمومی 
                                نیز می شود

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس نوشته روزنامه از قول  این 
که هر یک از شهروندان ایرانی برای اینکه مطمئن شوند اتباع غیر مجاز در  است
 آنها نیست، می توانند در اماکن عمومی، صف نانوایی ها، اتوبوسها و دیگر میان

بیگانه  و اتباع وسایط نقلیه، مشخصات هویتی اتباع بیگانه را مطالبه و رویت کنند
 .نیز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند
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تحت رژیم فاشیستی آلمان   1938نومبِر  9شب  

تمام عبادتگاه ها، خانه ها، و فروشگاه های یهودیان 

در سرتاسر آلمان توسط مردم ویران یا به آتش 

 .کشیده شد

 ایران الیت یزدهجوم بر خانه های مهاجران افغان در و 

 

هجوم بر خانه های مهاجران افغان در والیت یزد 

                                                                            ایران

 28.06.2012        افغانستان / دویچه وله دری

شهروند ایران در والیت یزد  مقام های حکومت افغانستان می گویند که در پی کشته شدن یک
رفته و شرایط زندگی هدف حمله قرار گ این کشور، خانه های مهاجران افغان در این والیت

 .برای آنها سخت شده است

  اند به آتش کشیده شده های مهاجران افغان در یزد خانه

  1391ان سرط 09، منتشر شده در  صبح8روزنامه 

, 30ژوئن    کشیدند نیروهای امنیتی و مردم یزد منازل افغانهای این شهر را به آتش

 ونداد2012

https://exilesactivist.wordpress.com 

 نه بسته )بلوک( شده اند.تمام صفحات انترنتی عکس های این فاجعه متأسفا 

 

 یهودی ها اینجا نامطلوب )ناخوانده( اند

به هزار ها این نوع لوحه در اماکن عمومی نسب 

 شده بود

 نصب بنرهای تهدیدآمیز علیه مهاجران افغان

 و علیۀ دیگر خارجی ها ی غیر اروپائی 

 
 

  مشاغل مجاز برای افغانی ها در ایران

 

 حکایت یک دختر جوان یهودی

حکایتی مستندی دارم از یک دختر جوان یهودی، که تحت رژیم فاشیستی هیتلر تمام اعضای فامیل خود را در کشتارگاه های 

 افتاد و نجات یافت.آنزمان از دست داد، اما خودش از موتر الریی که فامیلش را طرف قتلگاه انتقال میداد، در راه به پائین 
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( دولت اسرائیل این دختر را که حاال یک زن میانه سال بود، در محکمۀ یکی از 1960سال ها بعد ازین واقعه ) در سال 

رهبران مشهور نازی آنزمان بنام )آدولف آیشمن( بحیث شاهد عینی دعوت کرده بود. این خانم رو به طرف آیشمن چنین اظهار 

 نمود:

پدر و مادرم را که به قتل رسانیدید، به شما نازی ها ببخشم، شاید روزی خون دیگر اعضای فامیلم را و شاید روزی خون 

میلیون قوم و نژادم را که قتل عام کردید، به شما ببخشم.  6خون دوستان و خویشاوندانم را به شما ببخشم، شاید روزی خون 

زهرآگین تان علیۀ یهودی ها ذهنم را آنقدر مسموم ساخته بودید، که  اما چیزی را هرگز نخواهم بخشید اینست، که با تبلیغات

نزد خود خجالت میکشیدم، که یهودیم، حتی از پدر و مادرم نفرت داشتم، که چرا در یک فامیل یهودی تولد شده ام، از مذهِب 

به حق یک دختر جوان یهودی مرتکب که به آن تعلق داشتم، نفرت پیدا کرده بودم. گرچه خودم زنده ماندم، اما جنایتی را که 

 شدید، تا امروز ادامه دارد.

زمانیکه میشنوم یا جائی می خوانم که نسل جوان افغان، بخصوص آنهای که دوران کودکی و جوانی خود را در ایران سپری 
همین حکایت باال بیادم می کره اند،  تا چه اندازه از افغان بودن خود خجالت میکشند وتا چه اندازه از کشور خود بیزار اند، 

آید.  در حین زمان خودم را یکی از خوشبخت ترین نسل افغان میدانم ، که تا امروز به افغان بودنم افتخار میکنم، و از خداوند 
 سپاسگذارم که به نسِل تعلق دارم، که ُحب وطن را با شیر مادر مکیده اند.

 

  مشاغل مجاز برای افغانی ها در ایران

 معتبر در ایران فقط مجاز به انجام این مشاغل هستند. براساس قانون اتباع افغان داراي مدرك اقامت

 وبسایت پارسینه
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