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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
                                                                    ۰۸/۰۸/۲۰۱۸    

 باشندیم بیسفر نموده اند اکنون غا دنیکه به سو یکودکان  

  
 
 دنیدر سفارت سو یدر مورد فساد ادار Johanna Karlsson (کارلسون وهانایبنام ) یدنیسو ستیژورنال کی

و  دنیشان به سو نیوالد یمعلومات نادرست، سفر کودکان افغان بدون همراه یبر مبنا زهیدر اسالم آباد، صدور و
 یدان هااز قومن یکی ۀزن افغان که با خانواد کی شودینموده است. گفته م هیرا ته یمفقود شدن آنها گزارش جالب

کودکان نقش داشته است. در ارتباط به  نیا یبرا زهیو هیدر قسمت ته کندیم یزندگ دنیقرابت دارد و در سو یجهاد
 دهیدر اسالم آباد از کارش اخراج و محاکمه گرد دنیاز کارمندان بخش مهاجرت در سفارت سو یکیموضوع  نیهم

 .است
 :ریمطلب در ز هءیبق

 دالر ارزش دارد 20000 دنیسو ۀزیخطر: و زنگ
 

  تنها کودکان
 ییمربوط خطوط هوا یمسافربر ۀاریط کیاست و  2015سال  یو هشتم فبرور ستیاز ظهر روز شنبه ب قبل
 .دیقرار است از کابل پرواز نما (Turkish Airlines) هیترک
ار است نخست به استانبول قر شودیهفته بعد شش ساله م میو ن کیاست او که  دیهم احمد ام یکیمسافران  انیم در

 (Landvetter) ییهوا دانیبه م کشنبهینموده و چاشت روز  لیرا تبد ارهیدراز، ط ۀوقف کیسفر کند و بعد از 
 .دینشست نما دنیـ سو یبوریوتیواقع در شهر 

ساله، برادر کوچکش  8احمد  ارهیط نی. در اکندیبه روز پنجشنبه مورخ دوازدهم مارچ حرکت م یبعد ارهیط
در  دنیآنها که توسط سفارت سو یها زهیقرار دارند. در و زیساله است ن 8که  میساله و همچنان فه 4هللا  بیحس

 یبزرگسال خانواده سفر م یاعضا یهمراه نو بدو یینوشته شده است  که آنها به تنها دهیاسالم آباد صادر گرد
 یکشور ها یکه در مورد پاسپورت ها یها یابیه کابل باز گردند. معموال در ارزو قرار است ده روز بعد ب ندینما

 یکشور ها برا گرید ۀزیقرار دارد که بدست آوردن و یافغانستان در آخر فهرست رد،یگیمختلف جهان صورت م
 .باشدیاتباع آن دشوار م

 .آنها را با خود ندارد نیوالد ۀچهار کودک موافقت نام نیا یبرا زهیو ینامه ها تقاضا
  ها کنفرانس

احمد،  د،یدر کابل، نامبرده شده است. احمد ام اتریت گرانیباز ای نیبنام ممثل کنند،یسفر م دنیکه به سو یکودکان از
انجمن کوچک  کیدعوت شده اند که توسط  یبوریوتیدر شهر  ینستیمیکنفرانس ف کیبه  میهللا و فه بیحس

را  ۀشنامیاند تا در کنفرانس مذکور نما شدهاست. آنها دعوت  دهیگرد ریدا (Biskopsgården) بنام یخانوادگ
 تواندیم دنیُمدل سو ایکه آ شندیاندیسوال ب نیا یرو دیکنفرانس با نیا یزمان اشتراک کننده ها نی. در عندیاجراء نما

 حل باشد؟ ۀرا کیزنان افغان  تیتقو یبرا
که من  ی. اما زمانگذاردیم دییمهر تا اتریارتباط آنها با ت ینامه وجود دارد که رو کیکودکان  نیا یاسناد انیم در

را امضاء نموده است  قیتصد نیکه ا یکه آنها در مورد مرد دیتماس گرفتم معلوم گرد اتریدر کابل با کارمندان ت
 .شناسند یو او را نم دانندینم یزیچ
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مخفف اسم  نینام دارد که ا  SAF نموده است یراه انداز Biskopsgårdenکنفرانس را در نیکه ا یانجمن
که با  خواهمی. من مباشدیم” افغانستان دنیسو ادیبن” ای  Svensk Afghansk Foundation یدنیسو
بدانم. من همچنان  شتریکوچک ب یها شهیو در مورد هنرپ رمیانجمن تماس بگ نیا یرهبر ی/سخنگو و اعضاسییر
دشوار است. من  یلیکار خ کی نیبه کجا رفته اند. اما ا دنیبفهمم که کودکان مذکور بعد از ورود به سو خواستمیم

مختلف را  یها امینامه، اس ـ ام ـ اس و پ ل،یمیزنگ زده، ا یو چه افغان یدنیچه سو لفون،یمختلف ت یبه شماره ها
” افغانستان دنیسو ادیبن”که  دانمیم یآور ادی . الزم بهآوردمیرا بدست ن یبجوا یفرستادم ول سبوکیف قیاز طر

 .باشد ینم زیدفتر ن ایکدام )لوکال(  یدارا
مسئول  ثیبه حMedborgarskolan  زن است که قبالَ از طرف کیـ افغانستان  دنیسو ادی/سخنگو بنسییر

 .بود دهیگرد نییزنان افغان تع یانجمن ها
سه کنفرانس مختلف را در مورد حل مشکالت  2015و  2014 یسال ها انیـ افغانستان در جر دنیسو ادیبن

 نیا ۀدعوت شده اند ـ به هم  Biskopsgården کنفرانس ها در نیافغان به ا 50نموده و مجموعاَ  ریافغانستان دا
 دهیاست که اکنون از کار اخراج گرد شدهداده  زهی( در اسالم آباد ودنیافراد از طرف همان کارمند سفارت )سو

 .است
موضوعات صلح و  یکه رو کنمیسوال م یافغان تبار در مورد کنفرانس ها یدنیسو 20از  یبوریوتیمن در شهر  

 .اند دهینشن یزیمورد چ نیدر ا چکدامیشده است. اما آنها ه لیزنان تشک یزندگ
ـ افغانستان  دنیسو ادیامور مهاجرت به عهده دارد و بن ۀرا در ادار یبررس یکه رهبر Runar Hellström یآقا

 :دیگوینموده است م یرا بررس
 نیکه کارگزاران ا رسدیبه نظر م نیباشد. چن ینم یکدام منابع اقتصاد یاست که اصالَ دارا یانجمن کی نیا ـ

 نیچند انیگرفته شده است در جر ادیبن نیا یها تیکه از فعال یخانواده تعلق داشته باشند. عکس ها نیانجمن به ع
 نستی. باور من ایسیو انگل یدنیسو یاز نام ها است یبیترک اد،یبن نیا یاعضا یده است. نام هانکر یرییسال تغ

 ییتوانا نیو آنها اصالَ ا ردیگیصورت نم یتیفعال چیه ادیبن نیدر ا گر،ید یکار ها یاست برا یپوشش ادیبن نیکه ا
  .ندینما یمال نیتام دنیشخص را هم در سو کیاقامت  یرا ندارند تا حت

 شب در اسالم آباد یغذا
آورد که با همان  یبه خاطر مBiskopsgården  را از ی( در اسالم آباد، زندنیاز کارمندان سفارت )سو یکی
 .است، تماس داشت دهی( که اکنون از کار اخراج گرددنی)سفارت سو پلوماتید
بخش مهاجرت همراه با چند تن از همکاران، آن خانم را به  سییسفر نموده بود. ر نجایبه ا 2014آن زن در سال  ـ

 .من جالب توجه بود یبرا نیصرف غذا شب برد. ا یبرا نایهوتل سر
در  دنیکه در سفارت سو زهیو یتقاضانامه برا نیشب، اسم زن مذکور در چند یغذا یدعوت خصوص نیاز ا بعد

، مارچ 2014مهاجرت )در سفارت( سه بار، نومبر  بخش سیی.  رگرددیاسالم آباد صورت گرفته است، ظاهر م
 یاشتراک در کنفرانس ها یکه قرار است برا یبزرگ یگروه ها یبرا زهیصدور و یبرا 2015 یو جوال 2015

 .دینما یموافقت م گردد،یم ریدا شودیکه گفته م
افغان ها جهت اشتراک در کنفرانس مخالفت  یبرا زهیسفارت با صدور و گریاز کارمندان د یکیاز موارد  یکی در
به صدور  یکبارگیبه  جهیو در نت دهدیم رییسفارت را تغ میبخش مهاجرت مداخله نموده و تصم سییاما ر کندیم
 .ردیگیافراد مذکور موافقت صورت م یبرا زهیو
 زهیت که با صدور وکه همان کارمند سفار دیآیمهاجرت صورت گرفته است بر م ۀکه توسط ادار یها یبررس از

امور مهاجرت  ۀدر وزارت خارجه و ادار هیمخالفت نموده بود، در مورد عملکرد سفارت به چند تن از افراد بلند پا
به اسالم  دیجد ی( در دهلدنیاز سفارت )سو نیاز آمر یکی. ردیگی. او در آغاز مورد سرزنش قرار مدهدیهشدار م

بخش مهاجرت سفارت، در مورد  سییر ابیکه اجازه ندارد تا در غ سازدیآباد سفر نموده و به او خاطر نشان م
 یبجا بوده و بررس شهیکه شک شخص مذکور هم کندیامور مهاجرت درک م ۀموصوف حرف بزند. اما بعداَ ادار

 .که صورت گرفته است نادرست بوده است
. گرددی( در اسالم آباد مظنون مدنیبخش مهاجرت در سفارت )سو سییامور مهاجرت در مورد ر ۀاز آن ادار بعد

ـ افغانستان  دنیسو ادیبن ی/سخنگوسییکه ر ی. خانمگرددیشدن کنفرانس ها قطع م ریدا گریهنگام است که د نیدر ا
 .(رودیم تان)به افغانس دیگویرا ترک م  Biskopsgårdenو یبوریوتی زیبود ن

صادر شده به افغان ها  یها زهیهاجرت که همه وامور م ۀاز بخش نظارت ادار Gunnar Fröberg یباور اقا به
از قانون  یاست که تخط یموارد نیتر یاز جد یکی نیکرده است ا یاخراج شده را بررس پلوماتیتوسط همان د

 :دیگوی. او مباشدیم
پنج ساله است  ایکودک چهار  کی نیا گری. به عبارت دباشدیم 2010متولد سال  شهیکودک هنرپ نیکم عمر تر ـ

بتوانند  دی. کودکان نبادیخود، سفر نما نیخود و بدون کدام سند )موافقت( از طرف والد نیکه قرار است بدون والد
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. کندیم یریو قاعده است که از قاچاق انسان جلوگ نقانو کی نیا ند،یشان از سرحد عبور نما نیبدون موافقت والد
 .ردیگیرد سال هرگز موافقت صورت نمکودک خو کی یبرا زهیقاعدتاَ با صدور و

  اخراج شده پلوماتید
 .ابدیکارش را باز یحت خواهدیو نه هم م کندیغرامت م ینه ادعا خواهد،یاخراج شده نه از محکمه پول م پلوماتید

که آنها با  نیشان نامه را نشر کنند، دال بر ا یداخل یتیامور مهاجرت در شبکه انترن ۀادار نیتا آمر خواهدیم او
 .قرار گرفته است دهیچیتوطئه پ کیباور است که هدف  نیمذکور اشتباه نموده اند. او به ا پلوماتیاخراج نمودن د

سند  کیداده است، او شخصاَ  لیرا به محکمه تحو یامور مهاجرت هزاران صفحه مدارک اثبات ۀکه ادار یحال در
 .با خود ندارد ریرا ن

نامه  نیفرستاده است. او در ا  Stefan Löfven را به یلیطو ۀچند هفته قبل نام دنیسوکارمند اسبق سفارت  نیا
 .گردد نییاو تع یۀقض یبررس یجانبدار برا ریغ ۀگرو کیتقاضا نموده تا   دنیاش از صدر اعظم سو

 .شکوه دارد یبزرگ شده است از نژاد پرست ییاروپا گریکشور د کیکه در  او
 در کابل استمداریس
رابطه اش را با  دیگوی. او مخوردیخودش سوگند م یگناهیبه ب یلفونیت لیمکالمات طو انیدر جر پلوماتید نیا

 .بخاطر ندارد باشد،یم Biskopsgården ـ افغانستان در دنیسو ادیبن یافغان که سخنگو استمداریهمان زن س
  کنمیم افتیزن مذکور را  باالخره
 کینزد یمسعود همکار یمشهور افغان احمد ول استمداریو با س دهیگرد ستایکه زن مذکور وارد س گرددیم معلوم

طرفدار  یکیکه توسط دو مرد بلژ باشدیتاجک، احمد شاه مسعود م یکیبرادر کوچک قومندان چر یدارد. احمد ول
 .دیبه قتل رس 2001در سال  یانتحار ۀحادث کیالقاعده در 

 نیمسعود جستجو نمودم، در گام نخست کارمندان دفتر در ا یدفتر احمد ول قیکه من زن مذکور را از طر یزمان
 زیرا ن لفونیت ۀشمار نی. آنها چندمیتا من با او مصاحبه نما خواستندیم لیداشتند. آنها با کمال م یکیمورد نظر ن

 رییتغ زیل کنم، همه چاز زن مذکور سوا خواهمیمورد م امدر کد سازمیمن خاطرنشان م کهیفرستادند. اما زمان میبرا
 .کندیم

 دیگویاز اقارب زن مذکور بوده، م یکی. او ردیگیبا من تماس م کندیم یزندگ ایافغان که در آسترال یمرد کی سپس
ارتکاب کدام جرم  یبرا دنیکه آن زن در سو دهمیم حی. من توضکنمیاست که من زن مذکور را جستجو م دهیشن

است که تعداد  ینامبرده شخص رایز کنمرا طرح  یاز زن مذکور سواالت خواهمی. من مشودیمظنون شناخته نم
تن  کیاکنون  لیدل نی.  به همآورندیبدست ب زهی( دعوت نموده و آنها توانسته اند ودنیاز افغان ها را )به سو یادیز

 .در اسالم آباد از کار اخراج شده است دنیاز کارمندان سفارت سو
که تو  یموضوع نیکنم که دختر کاکا/ماما من با ا یمن فکر نم”  سدینویم نیچن میراب سبوکیف قیمذکور از طر مرد

 .”دیمورد صحبت نما نیدر ا یکه او بخواهد با کس نیهم ا ایارتباط داشته باشد و  ،یکنیادعا م
 .زندیزنگ م می)اپ( برا کی قیمذکور از طر یمرد سپس

 لیموضوع دخ کیشخص نورمال بخواهد در همچو  کیکنم که  یاست. من فکر نم یجد یلیاتهامات خ نیا ـ
که تو به  نستیمن ا شنهادی. پیموضوع دور نگهدار نیکه تو اسم دختر کاکا/ماما من را از ا کنمیم شنهادیگردد. پ

 .یبه او خاتمه بده یابیدست  یتالش خود برا
  مرد آن
حضور داشت که  زیزن ن کی کردیکه سه کودک با آن سفر م ۀاریدر داخل آن ط 2015مارچ  12 خیتار به

 کجایافراد با هم  نی. اما انمودیم یساله معرف 4هللا  بیساله و حس 8خودش را مادر دو تن از کودکان، احمد 
 یو بدون اعضا ییاند که  به تنها داشتهاظهار  زهیو یشان برا ینکرده بودند. آنها در تقاضانامه ها زهیو یتقاضا

 .کنندیانواده سفر مخ
با هم سفر  کجایکه بخواهند  یو کودکان نیوالد یبرا زهیبدست آوردن و دیگویم میسفارت برا یاز کارمندان قبل یکی

مانده و  یباق دنیممکن آنها در سو رای. زباشدیفرار کردن )برنگشتن شان به افغانستان( دشوار م لیبه دل ند،ینما
 .کنند یم زهیو یآنها به شکل جداگانه تقاضا لیدل نی. به همندینما یپناهندگ یتقاضا

 ۀمیکه او از صاحب کارش ارائه نموده و ضم یقیمادر کودکان مذکور را به کمک همان تصد خواهمیم من
معتبر  کینیکل  کیدر  ”هییاجرا ریمد” ثیزن مذکور به ح قیتصد نیجستجو کنم. براساس ا باشد،یاو م ۀتقاضانام

  .داندینم یزیدر مورد او چ یچکسیمذکور ه کینیاست. اما در کل نمودهیاطفال کار م
. او ”میرا ندار یپُست نیاما اصالَ چن”  دیگویم بردیم شیمذکور را بپ کینیکل ییکه کار بخش اجرا میعبدهللا فه داکتر

 یول کندیکه نزد آنها کار م باشدیجراح قلب م کیمذکور نوشته شده است مربوط  قیتصد نییکه در پا یاسم دیگویم
 .ستیسند قرار دارد از او ن نییامضاء که در پا
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 4تر 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 

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

 

که ما  ینامه با ُمدل نیا یسند را صادر نکرده است. قسمت باال نیکارمند ما ا چیاست. ه یسند کامالَ جعل کی نیا ـ
خود با  یجراح ها قیطر نادرست بوده و باالخره ما هرگز از زیمطابقت ندارد. ٌمهر آن ن میکنیاز آن استفاده م

 .میریگیسفارتخانه ها تماس نم
از طرف همان کارمند سفارت که اکنون  یدر اسالم آباد بدون سواالت اضاف دنیبه زن مذکور در سفارت سو اما

 .شودیداده م زهیاست، و دهیاخراج گرد
. کندیم صلهیامور مهاجرت ف ۀرا به نفع ادار هیورق سند، قض 1200بعد از دو روز کامل و مرور  هییابتدا ۀمحکم

 .صورت نگرفته است یاشتباه چیبا اخراج کارمند سفارت ه گریبه عبارت د
صادر نموده است.  زهیو داشتند،یرا م EU یحق سفر به کشور ها دیافغانستان که نبا ۀتبع 80 یدر مجموع برا او
 .ـ افغانستان دعوت شده اند دنیافراد توسط انجمن سو نیاز نصف ا شتریب

 و ترجمه از ض.د صیتلخ
 

 منبع
https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-reste-till-sverige-nu-ar-de-forsvunna/ 
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