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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۱۲/۰۹/۲۰۱۸                                                                    همبستگی افغانستانحزب 

 دنیانسان در سو یقاچاقچ ،ینظار یشورا یفرشته حضرت
 

ً است که عمدت فرشته حضرتی، چهره منفوری ای   اصطالح خیریه  کند و در آنجا نهاد به  در سویدن زندگی می ا
برد. این زن که همسر لطیف  را به پیش می« پیام زن»و رادیویی به نام « بنیاد سویدن برای افغانستان»موسوم به 

های غربی چهره پیشرو و مدافع حقوق بشر و زن   ولی مسعود است، در مصاحبه با رسانه نه احمدپدرام و خیاش
ها مربوط شورای نظار و   ترین انسان ستیز  هایش از زن  های رادیویی و نوشته  گیرد، در برنامه خود می  به

خواهی را  «خراسان»سی از پدرام و همفکرانش جریان مسخره و عوامفریبانه أجمعیت اسالمی دفاع کرده و به ت
ملی بوده نکات زیادی دارد که باید به آن  ارتجاعی و ضد اً های فرشته حضرتی اکثر  زند. سخنان و نوشته  پکه می

 م.یده  پرداخت ولی در این نوشته بیشتر به افشای رسوایی اخیر او تمرکز می
ای را به قلم خانم یوهانا کارلسن به نشر   تحقیقی گزارشسویدن « اکسپریسن»، نشریه ۲۰۱۸اگست  ۵به تاریخ 

تن  ۸۰در قاچاق « بنیاد سویدن برای افغانستان»داشتن فرشته حضرتی منحیث رییس   رسانده که از دست
کودکانی که به سویدن سفر کرده »دارد. در شروع گزارش   ، پرده برمیبخصوص کودکان در بدل پول به سویدن

 ۲۸ای را ذکر کرده که به تاریخ   ساله ۸و  ۶، ۴، خانم کارلسن نام چند کودکی با سنین «اند حاال ناپدید شده –بودند 
دن برای بنیاد سوی»بدون کدام سرپرست از طریق خطوط هوایی ترکیه با دعوتنامه  ۲۰۱۵مارچ  ۱۲فبروری و 

و بایست پس از ده روز به   مثابه بازیگران تیاتر جهت اشتراک در کنفرانسی به سویدن سفر کرده به« افغانستان
 گشتند ولی دیگر خبری از آنان نیست. کشور برمی

 

 
فرشته حضرتی زیر نام نهاد خیریه و کمک به کودکان، جمعی از اطفال را زیر نام های مختلف در بدل پول 

ل قبل اخباری در مورد دست داشتن او در قاچاق داد تا پناهندگی بگیرند. چندسا هنگفت به سویدن انتقال می
 .های قیمتی پنجشیر نیز پخش شده بود سنگ

 نویسد: خانم کارلسن می
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هللا و فهیم در کنفرانسی پیرامون زنان در "قصر بیشپ"  در مکتوب نوشته شده که احمد امید، احمد، حسیب»
 ورزند.... اشتراک می شهر گوتنبرگ که توسط یک انجمن کوچک خانوادگی ترتیب داده شده

کند. وقتی از   شده به سفارت[، مکتوبی عضویت کودکان در ]گروه[ تیاتر را تصدیق می در میان اسناد ]داده
یس تیاتر در پای مکتوب امضا کرده است، ئحلقات تیاتر کابل جویای معلومات شدم، آنان مردی را که منحیث ر

 شناختند. نمی
 «باشد. گاردن می را داده است، بنیاد سویدن برای افغانستان در منطقه بیشپنهادی که ترتیب کنفرانس مذکور 

نام « اکسپریسن» ۀهای نشراتی روزنام  گوید که بنابر سیاست  ، خانم کارلسن می«رادیو آزادی»در مصاحبه با 
ره آن متشکل یس نهاد نامبرده را ننوشته است. مطابق سایت رسمی این بنیاد، هیئت مدیئمثابه ر  فرشته حضرتی به

 اند از:
کننده  وحید رضایی، مرسل رضایی، حسینه رضایی و سهیال فقیر، که آنان فرشته حضرتی را منحیث امضا 

اند و مقر آن در شهر گوتنبرگ سویدن  یس( نهاد و جاوید رضایی را فرد رابط هیئت مدیره معرفی کردهئ)ر
 باشد. می

 افزاید: سپس، خانم کارلسن می
ی هیئت مدیره در تماس شدم تا درباره سرنوشت کودکان آگاهی حاصل کنم که پس از سویدن با سخنگو و اعضا»

جواب ماند.  ای نداشت. تماس با چندین شماره تلفن در سویدن و افغانستان بی نتیجه هایم   به کجا رفتند. تماس
 ندند.پاسخ ما شدن بی  وجود خوانده ام با  های فیسبوکی   اس و پیام ام ها، اس ایمیل، نامه

... 
، "بنیاد سویدن برای افغانستان" ترتیب سه کنفرانس پیرامون مشکالت افغانستان ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴های  طی سال

اند. از  اند، دعوت گردیده ها که در "قصر بیشپ" برگزار شده  افغان در این برنامه ۵۰را داده است و در این مدت 
ها پرسیدم، آنان   مورد این کنفرانس کنند، در  کار می سویدنی در گوتنبرگ که در بخش مسایل صلح و زنان ۲۰

 «هیچ اطالعی نداشتند.
بنیاد »که درمورد « اداره مهاجرت سویدن»در ادامه، خانم کارلسن از زبان آقای رونر هیلستروم، نماینده تحقیق 

 کند: تحقیق کرده است، نقل می« سویدن برای افغانستان
های   شود. عکس  هایش مربوط یک خانواده می  این بنیادی است که هیچ دارایی مالی ندارد و تمام فعالیت»

اند. تشخیص من این است که بنیاد مذکور ظاهری برای چیز   هایش از چندین سال بدینسو هیچ تغییر نکرده  فعالیت
ن پرداخت مصارف میزبانی یک فرد را هم که حتا توا ا  برد و مطمین باشد، هیچ فعالیت را به پیش نمی دیگر می
 «ندارد.

 دارد: آباد ارایه می های یک کارمند سویدن در اسالم  یوهانا کارلسن اطالعات بیشتر را بر اساس گفته
شده   آورد که با دیپلومات اخراج آباد زنی را از منطقه بیشپ گوتنبرگ به یاد می  یک کارمند سفارت در اسالم»

 وده است.این سفارت در تماس ب
به اینجا سفر کرده بود. رییس بخش مهاجرت، او و چند کارمند دیگر را برای نان چاشت در  ۲۰۱۴آن زن در 

هوتل سرینا دعوت کرد. برایم عجیب بود. پس از آن ضیافت شخصی، نام آن زن در چندین درخواست ویزه در 
، مارچ ۲۰۱۴شده در نوامبر  های ادعا  نسآباد نمودار شد. برای سه بار جهت اشتراک در کنفرا  سفارت اسالم

 «کننده، ویزه داد.  های بزرگ درخواست  یس بخش مهاجرت به گروهئ، ر۲۰۱۵و جوالی  ۲۰۱۵
 خوانیم: در قسمت دیگر گزارش می

ولی مسعود دارد که برادر  روشن شد که این زن رابطه تنگاتنگی با سیاستمدار مشهور افغانستان، احمد»
 د....باش احمدشاه مسعود می
ولی مسعود جویای معلومات درمورد این زن شدم، کارمندانش چندین شماره تلفن را در  وقتی از دفتر احمد

 «اختیارم گذاشتند. اما وقتی هدفم از مصاحبه را گفتم، آنان دست و پاچه شدند.
 

 نویسد: ای می  خانم کارلسن از تماس غیرمنتظره
باشد و اطالع حاصل کرده که در  ت که از نزدیکان آن زن میمردی از آسترالیا با من در تماس شد. او گف»

خواهم از او در   جستجوی آن زن استم. ابراز داشتم که آن زن متهم به هیچ جرمی در سویدن نشده است ولی می
 ای چند سوال کنم که منجر به اخراج دیپلوماتی از سفارت سویدن شده است.  مورد دوسیه

های خودت داشته باشد، در غیر آن در   ای با اتهام  ام رابطه ه زاد کنم که کاکا نمیدر پیام فیسبوکی نوشت: "فکر 
 کرد."  این رابطه با هر کسی صحبت می

کنم که انسان  ها بسیار سنگین اند. فکر نمی  و از طریق یک اپلیکیشن موبایل به من زنگ زده و گفت: "این اتهام
ام را در این دخیل نساز و از جستجوی  زاده  کنم که نام کاکا میای شود. توصیه   نورمالی بخواهد دخیل چنین قضیه

 «او دست بکش."

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 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

 

آباد که براساس مکتوب   شدن دیپلومات سویدن از اسالم  افزون بر این، در گزارش ذکر گردیده که پس از سبکدوش
گارن و  قه بیشپیس این بنیاد منطئشهروند این کشور ویزه داده بود، ر ۸۰به « بنیاد سویدن برای افغانستان»

نویسد که در بازار سیاه قیمت هر ویزه به   گوتنبرگ را ترک کرده است و دیگر خبری از او نیست. گزارشگر می
 رسد.  هزار دالر امریکایی می ۲۰
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