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 25/05/2018         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 ری دولت ایرانگقونسل
 در شهر جالل آباد به چه منظورابوجد آمد؟

 

 ر میر برقراگیک کشور را با کشور دی ۀباشند که روابط هم جانب ها عبارت از دفاتری می ریگها و قونسل سفارت

شوند اما یکسان نبوده و در اجرای  یکسان استعمال میری گرچه اصطالحات و ټرم های سفارت و قونسلگسازند. 

 د. مثالً:یف شان تفاوت های زیادی وجود داروظا

معموالً  ر هست کهگدی روان دیپلوماتیک یک کشور در کشگ، با اهمیت و با صالحیت ترین ارگرسفارت یک اداره بز

 ر کار میگتا زمانی در یک کشور دی بوده وسفارت یک اداره دایمی  وجود میداشته باشد.  در پایخت همان کشور

نام سفیر  هصالحیت دفتر سفارت را ب و با گمور بزرأبین نرفته باشند. م کند که مناسبات دیپلوماتیک این کشورها از

  باشد. یاد میکند که نماینده عام و تام دولت متحابه خود می

ه بتخت آن، ینه در مرکز و پا ،یک کشور گهای بزرکه در شهر ستکوچکتر سفارت اری یک شکل گاما قونسل

 قت و یاؤن شهر طور مآ خص برای اطباع کشور خود که درخاطر بسر رساندن یک سلسله وظایف و خدمات مش

 د. دایمی سکونت دارند، بوجود می آی

راب خکشور  بدون اینکه مناسبات دو توانند که در صورت نبودن ضرورت ها دفاتر دایمی نبوده و می ریگقونسل

نام ه ب راتر و باصالیت این دف گمور بزرأم .کنندر انتفال گشهر دیهمان کشور به کدام  یا در بین بروند و از دشو

 یل تفکیک شده است:ذها قرار  ریگف اساسی دفاتر قونسلظاینماید. و قونسل یاد می

 نمایند. مسافرت می شانکه به کشور صدور ویزه ها برای مسافرین -1 -１

 ی دارند.گتذکره ها یا سند هویت برای آنعده مردم کشور خود که درین شهر زندصدور  -2 -２

ترجمه کردن اسناد ضروری از یک  صدور پاسپورت ها، تهیه وکالت خط ها برویت اسناد قانونی ملکیت، -3 -３

 ر.گزبان به زبان دی

 ر خدمات برای مردم کشورخود نظر به صالحیت و ظیفوی.گرساندن دی مو به انجا -4 -４

ری دولت اسالمی ایران، که در گضرورت موجودیت دفتر قونسلبه اصل مطلب، که عبارت از  ردیمگحال بر می

 ردید.گاح در شهرجالل آباد افتت م(1۹۹3در سال ) زمان زمامداری پروفیسور استاد برهان الدین ربانی،

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/S_kliwal_qonsolgari_iran_dar_jalalabad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/S_kliwal_qonsolgari_iran_dar_jalalabad.pdf


  
 

 

 4از 2

 جغرافیه کشور در نزدیکیت شرق مو با اهمیت افغانستان که در قس گحیث یک شهر بزره شهر جالل آباد ب 

 .دارد پاکستان قرار

  افغانستان دور واقع شده است. –ایران ( کیلومتر از سرحد 1200به فاصله باالتر از )این شهر 

 ی نداشته و ندارد.گصورت قطعی یک نفر از طبعه ایرانی زنده درین شهر ب 

 سفر نمی کند.مستقیماً ن اایر هازین شهر یک تن هم ب 

 مستقیم ترانسپورتی وجود ندارد ۀونه رابطگایران هیچ ین این شهر وب. 

 ستقیم از ایران مونه اموال ایرانی طور گد و هیچ صادر نمی شو نونه اموال تجاری ازین شهر به ایراگهیچ

 د.ردگشهر وارد نمی  نبه ای

 های مواصالتی هوایی و زمینی این شهر را به ایران وصل نمی کند.ه ونه راگهیچ 

ستقیم م ۀهیچ نوع رابط غیرهاجتماعی و  ،ی و کلتوریگاقتصادی، فرهن اه سیاسی،گاز ن شهر جالل آباد،خلص اینکه 

 .داردنداشته و نبا ایران 

ور افتتاح کردید و وظیفه اصلی این دفتر ر به کدام منظری ایران درین شهگشود که دفتر قونسل ال پیدا میؤپس س

 خواهد بود؟است و چه باشد چه  ر تا حال هم موجودگهر چه بود؟ و اشدرین 

اشخاص با سواد و تعلیم یافته بوجود م(، در شهر جالل آباد بین 1۹۹3االت در زمان افتتاح این دفتر در سال )ؤچنین س

 و نا معلوم بود. گنگآمده بود ولی جواب 

اً شد، در یک خانه نسبت نام قصبه یاد میه که بای ری ایران در قسمت شرقی شهر جالل آباد در قریه گدفتر قونسل

به اد )آب لمرک جالگمجلل و نوساخت متعلق به انجنیر عبدالغفار قوماندان حزب اسالمی حکمتیار و در آنوقت رئیس 

 مان اغلب فعالً وکیل در پارلمان( افتتاح و شروع به کار کرد.گ

من تقاضا کرد  خانه آمد و از خیلی نزدیک فامیلی ام بهیک روز یک دوست  ز یک مدت تقریباً شش، هفت ماهبعد ا

داری نموده جامع بزازی در یک دوکان رخت فروشی، یک دوست من یک مقدار اموال خری که در نزدیکی مسجد

صوص جابجا شده اند. این مال از اموال قاچاق شده از اتحاد شوروی سابق است و باالی است، که در قطی های مخ

 یر وقت داشته باشی که همرایم بروی و تو که به زبان روسگده است. ان روسی چیزی نویشته شاقطی های آن به زب

 و شته شده است. من به دو دلیل قبول کردم اول اینکه شخص مزکور دوستم بودمی فهمی برایش بخوانی که چه نو

 شد تا بفهمم که این اموال شوروی چه خواهند بود؟ دوم اینکه به من هم دلچسپی پیدا

ر هم به عقب مایان در آمد و از بین گامدیم. یک نفر دیدرها بود  دام رختگدوکان که در حقیقت رفتیم و در پسخانه 

شرویم ماند. رام بود پیگ( کیلو 21( کیلو و وزن سلندر کوچک )28سلندر ُسربی که وزن سلنډر کالن ) انه رختها دو د

ورانیوم( این مواد که )یفتم برادر گشته را بخوانم فهمیدم که در بین این سلندر ها چی بوده است؟ من قبل ازینکه که نو

شته را بخوان که مواد ر تمام نوگفت بلی درست است مگیم رفیقم برا غنی شده است، چطور به انجا رسیده است؟

پولیند در شهر کراکوف راجع به م در کشور  1۹8۹و  1۹88اصل است و یا اینکه جعل شده است؟ من که در سال 

انرژی اتومی درس خوانده بودم و در ریاکتر های انرژی اتومی به پروسس غنی شدن یورانیوم، و محافظت یورانیوم 
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سلنډر های استوانه ن در وصورت مصه صورت عموم در تمام دنیا یورانیوم غنی شده را صرف به غنی شده  که ب

به اندازه  گ)سلنډر( بزر فتم که در قطیگ، بعد از خواندن برایش  بلدیت داشتم کرد،داری هاگمانند ُسربی میتون نای 

 جا الک مخصوص و شکل ُمهره رام( یورانیوم غنی شده بگ 1۵0رام( و در قطی )سلنډر( کوچک به اندازه )گ2۵0)

 رفته است.گونه جعل کاری در آن صورت نگردیده و کامالً مواد اصلی هست، هیچگجا ه ب

 د، در راه ازش پرسیدم خوب قصه کو این مواکه برویم. هر دوی ما از دوکان برامدیمفت خیلی ممنون برو گرفیقم 

 جا به کجا میروند؟ ن یا و ازا رسیده جن دراز به ای چطور ازین راه دور و

 یم.کن ویم خو در راه رفتن نمی شه بریم خانه چای خورده برایت قصه میگبرایت می را فت همه چیز گ

 از کرد :غآمدیم و رفیقم قصه را چنین آانه دوباره به خ

یستم صورت کلی دخیل نه ویم که اشتباه نکنی من درین بزنس بگدانم برایت ب کلیوال صاحب اولتر از همه الزم می»

مردم  فیصدهشتاد  از کر نمی کنم که تقریباً باالترذ یمرا درینجا بخاطر )من نام رفیق .«اه داخل نخواهم شدگو هیچ

 نمیکر کنم بناًء را ذرفته ام که نامش گینکه ازش اجازه نا ازانسان خیلی خوب هست،  را می شناسد و مشرقی او

 ، بعد ازشده این یورانیوم غنی»فت خوب شد گپت باور دارم، گبه  فتم صد فیصدگ (.زرده شودآاز من خواهم که 

)ریاکترهای( اتومی دولت قزاقستان توسط نمی دانم شاید  اجزیه امپراطوری شان از بټۍ هسقوط دولت شوروی و ت

ینطور فتم شاید همگ« نتقال شده است.ت قاچاقبران رسیده که تا اینجا اکارمندان آن بټۍ ها چپاول شده باشند و به دس

ن نمی روند کستانی به پا»فت گ  روند به پا کستان؟ نجا رسانده است و ازینجا به کجا مییتا به اآنرا ها  باشد ولی کی

 «به  ایران می روند.

 فتم از جالل آباد به ایران؟ چطور ممکن است؟گ 

 هاین یورانیوم را از بټۍ ها دزدیدبلی همین حقیقت است. قصه ازین قرار است که قاچاقبران روسی و قزاقی »فت گ

ان احمدشاه مسعود به پنجشیر و از ، از آنجا به تاجکستان انتقال داده شد، از تاجکستان توسط قومامدانهو چپاول کرد

آنجا توسطه قوماندانان حزب اسالمی حکمتیار به همکاری قوماندانان تنظیم های مختلف و شریک در شورای جهادی 

ه و اکنون تصمیم بر ان است که این مواد از تمام رهار و لغمان جابجا شدگانه والیت ننگرهار در قسمت های جداگنن

 ری ایران که جدیداً در شهر جالل آباد شروع به کار کرده استگر دست دارند توسط قونسلقوماندانان که آنرا د

 «شوند. میایران انتقال  بعد به  و ردندگ خریداری می

م ردد؟ دوستم برایگ راه به ایران انتقال می مونه، توسط چه و از کداگال کردم که چؤس شدم و از رفیقم سگنگقسماً 

غاز شده است میدانی چطور؟ اینطور که شورای آاست راه را سنجیده و انتقال هم  یارشهو کلیوال صاحب مردم»فت گ

ین قرار داد بسته کرده اند و یک پروند طیاره را از کدام غرض انتقال این مواد با یک ایرال رهارگجهادی والیت نن

قطر وب مرتبه به ث یا دو آباد هفته یک)خیبر ایرالین( از میدان هوایی جال رفته و تحت نام گر به کرایه گایرالین دی

تراش  یاره انتقال میشوند ظاهراً چوب چارط . اموال که درینو یا عمارات متحده عربی؟ پرواز تجارتی اجرا می کند

مابین چوب های چارتراش  اه نجاریگکارشوند؟ قسمیکه در کدام  ونه برده میگهستند ولی میدانید این سلنډرها چ

و در قسمت آخر این طیاره قرار  شوند بادی مرده جابجا می لسلنډرها دربین آن مث ،و مانند تابوتردند گ تخلیه می

که یک دوست سهم دارم درین بزنس برایم قصه ی تاجای» دوست من اضافه کرد که « داده و طیاره پرواز میکند.
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 لستانیست با یک ارتفاع ممکنه نازگه ریانتقال کننده این مواد از قسمت جنوب خاک ایران که عمدتاً منطق هکرد، طیار

ب معرفی شده اند، چو به صفت کروو یا کارکنان طیاره که یارهداخل طظف مسلکی ایرنی که ؤاد مرواز میکند، افرپ

شوند و در همان قسمت  ها سقوط داده می گچارتراش که دارایی سلندر های یورانیوم هستند از طیاره در همین ری

یا هم شاید در  وټۍ های اتومی خود انتقال میدهند ا به برر اموظف ایرانی چاتراش سلندر دشخاص های مشخص ا

دانم  ردند، من دقیق نمیگکدام میدان محلی ایران طیاره برای چند دقیقه توقف داشته باشند تا مواد متذکره از آن تخلیه 

 «نکه تا چه اندازه صحت است نمی دانم.ولی این قصه ایست که دوست سهم دارم درین بزنس برایم کرده است، ای

یا چه مقدار سلندرها از ریاکټر های اتومی قزاقستان چور و  من از رفیق خود پرسان کردم که: مجموعاً چقدر و

ری گونسلنام قه را ب هیچکس دقیق نمی دانند ولی اینکه دولت ایران یک دفتر»فت گواهند شده باشند؟ او برایم چپاول خ

ره برای همین هدف تحت نام ایجالل آباد برایش باز نموده است و باز یک پروند ط در رگرورت دیونه ضگبدون هر

 و از همه باالتر اینکه ردد که ممکن مقدار کم نباشد. گ د خیبر ایرالین( برای انتقالش اسخدام شده است، معلوم می)

لیلی شده میتواند که ممکن مقدار مواد چور قوماندان های خیلی خورد جهادی هم درین بزنس سهیم شده است این هم د

 «شده از قزاقستان کم نباشند.

ری دولت ایران در شهر جالل گقونسل من زیادتر ازین درین مورد معلومات ندارم و به این هم خبر نیستم که فعالً 

ری گا این قونسلیآشند کدام کار هارا پیش می برند؟ ر وجود داشته باگو ا ظیفه شان ختم شده است؟و آباد وجود دارد یا

و یا  دبسازنمنتقل  نیورانیوم های غنی شده و چور شده از ریاکټرهای اتومی دولت قزاقستان به ایرا متوانست که تما

 هلب را صرف بمن این مط د. ن تغذیه و مسلح میشوند ادامه دارروپ طالبان که توسط ایراگاینکه هنوز هم توسط 

یورانیوم غنی شده کافی در دسترس  ،ختم که ایران برای دست یابی به سالح آتومییک سابه شما دوستان شر یطرخا

جع به تولید اسلحه آتومی اقدام به موقع ران راده با ایقس کشیدن خود از پروتوکول منعبا پخود دارند. اداره ټرمپ 

ا ر سیخته ایران، سال های قبل خودگم که اخوند های لجام و از کجا معلو وقت شده باشند.نا ینکرده اکنون شاید خیل

  پایان. صاحب سالح آتومی ساخته باشند؟

 

 

 

 

 
 

 

 

 


