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 ۲۳/۰۵/۲۰۱۸            والیسلطان جان کل ریانجن
 

 ؟منظوریجالل آباد به چه در  رانیا یرگقونسل
 

برقرار  رگیکشور را با کشور د کی جانبهٔ  هکه روابط هم باشندیم یعبارت از دفاتر هایرگو قونسل سفارتها
 ینبوده و در اجرا کسانیاما  شوندیاستعمال م کسانی یرگسفارت و قونسل یها رمټاصطالحات و  رچهگ. سازندیم

 وجود دارند. مثالً: یادیز یت هاشان تفاو فیوظا
ست که ا رگید کشور در کشور کی کیپلوماتید انگار نیتر تیو با صالح تیبا اهم ،گراداره بز کی سفارت

 رگیکشور د کیدر  یبوده وتا زمان یمئاداره دا کیباشد. سفارت  داشتهیهمان کشور وجود م ختیمعموالً در پا
دفتر سفارت را بنام  تیو باصالح گبزرنرفته باشند. مامور  نیکشورها ازب نیا کیپلوماتیکه مناسبات د کندیکار م
 . باشدیعام و تام دولت متحابه خود م ندهیکه نما کندیم ادی ریسف
تخت آن، ی کشور، نه در مرکز و پا کی گبزر یشکل کوچکتر سفارت اند که در شهرها کی یرگقونسل اما

 ایقت و ان شهر طور مؤ  اطباع کشور خود که در یو خدمات مشخص برا فیسلسله وظا کیبخاطر بسر رساندن 
صورت نبودن ضرورت  رکه د توانندینبوده و م یمیدفاتر دا هایرگ. قونسلندیآ یسکونت دارند، بوجود م یمیدا

 انتفال شوند. مامور رگیدرهمان کشور به کدام شهر د ایبروند و نیمناسبات دوکشور خراب شوند ازب نکهیبدون ا
 شده است: کیتفک لیقرار ز هایرگدفاتر قونسل یاساس فی. و ظادینمایم ادیدفتر بنام قونسل  نیا تیو باصال گبزر
 .ندینمایبه کشورشان مسافرت م نکهیمسافر یها برا زهیصدور و -۱
 دارند. یگشهر زند نیآنعده مردم کشور خود که در یبرا تیسند هو ایصدور تذکره ها  -۲
زبان  کیاز  یکردن اسناد ضرور ترجمه ت،یملک یاسناد قانون تیوکالت خط ها برو هیصدور پاسپورت ها، ته -۳

 .رگیبه زبان د
 .یفویو ظ تیمردم کشورخود نظر به صالح یخدمات برا رگیو به انجام رساندن د -۴

که در  ران،یا یاسالمدولت  یرگدفتر قونسل تیبه اصل مطلب، که عبارت از ضرورت موجود میردگیبر م حال
 .دیردگم( در شهرجالل آباد افتتاح ۱۹۹۳در سال ) ،یربان نیاستاد برهان الد سوریپروف یزمان زمامدار

 یکیکشور در نزد هیافغانستان که در قسمت شرق جغراف تیو با اهم گشهر بزر کی ثیشهر جالل آباد بح ــ
 پاکستان قراردارد.

 افغانستان دور واقع شده است. – رانیاز سرحد ا لومتریک( ۱۲۰۰شهر به فاصله باالتر از ) نیا ــ
 نداشته و ندارد.  یگزند یرانینفر از طبعه ا کی یشهر بصورت قطع نیدر ــ
ً یمستق رانیتن هم با ا کیشهر  نیاز ــ  کند. یسفر نم ما
 وجود ندارد. ینسپورتترا میرابطه مستق ونهگچیه رانیشهر و ا نیا نیب ــ
 نیبه ا رانیاز ا میطور مستق یرانیاموال ا ونهگ چیشوند و ه یصادر نم رایشهر به ا نیاز یاموال تجار ونهگچیه ــ

 .ردندگ یشهر وارد نم
 کند. یوصل نم رانیشهر را به ا نیا ینیو زم ییهوا یمواصالت یراها ونهگچیه ــ
 

نوع رابطه  چیه رهیو غ ی، اجتماع یو کلتور یگفرهن ،یاقتصاد ،یاسیس اهگشهر جالل آباد، از ن نکهیا خلص
 نداشته و نه دارد. رانیبا ا میمستق

دفتر  نیا یاصل فهیو وظ دیشهر به کدام منظور افتتاح کرد نیدر رانیا یرگکه دفتر قونسل شودیم دایپس سوال پ
 تا حال هم موجود باشد چه خواهد بود؟ رگشهر چه بود؟ و ا نیدر
 افتهی میاشخاص با سواد و تعل نیم(، در شهر جالل آباد ب۱۹۹۳دفتر در سال ) نیسواالت در زمان افتتاح ا نیچن

 و نا معلوم بود. گنگجواب  یبوجود آمده بود ول
خانه نسبتاً مجلل و  کیدر  شد،یم ادیکه بنام قصبه  هیشهر جالل آباد در قر یدر قسمت شرق رانیا یرگقونسل دفتر

 مانگجال آباد ) به  مرکگو در آنوقت رئیس  اریحکمت یعبدالغفار قوماندان حزب اسالم ریمتعلق به انجننوساخت 
 در پارلمان( افتتاح و شروع به کار کرد. لیاغلب فعالً وک
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ً یمدت تقر کیاز  بعد ام به خانه آمد و ازمن تقاضا  یلیفام کینزد یلیدوست خ کیروز  کیشش، هفت ماه بعد  با
 یداریمقدار اموال خر کیدوست من  کی ،یدوکان رخت فروش کیدر  یمسجد جامع بزاز یکینزد کرد که در

سابق است  یشده از اتحاد شورو قمال از اموال قاچا نیمخصوص جابجا شده اند. ا یها ینموده است، که در قط
و تو که به  یبرو میکه همرا یوقت داشته باش رگشده است. ا شتهینو یزیچ یآن به زبان روس یها یقط یو باال

شخص مزکور  نکهیقبول کردم اول ا لیشده است. من به دو دل شتهیکه چه نو یبخوان شیبرا یفهم یم یزبان روس
 چه خواهند بود؟ یاموال شورو نیتا بفهمم که ا داشدیپ یدلچسپبه من هم  نکهیدوستم بود و دوم ا

 نیدر آمد و از ب انیهم به عقب ما رگینفر د کی. میها بود در امدرخت دامگ قتیو در پسخانه دوکان که در حق میرفت
 میشرویبود پ رامگ لویک( ۲۱و وزن سلندر کوچک ) لویک( ۲۸کالن ) رډکه وزن سلن یرختها دو دانه  سلندر ُسرب

مواد که  نیبرادر ا فتمگبوده است؟  یسلندر ها چ نیا نیکه در ب دمیرا بخوانم فهم شتهیکه نو نکهیماند. من قبل از
را بخوان  شتهیتمام نو رگدرست است م یبل فتگ میبرا قمیاست؟رف دهیشده است، چطور به انجا رس ی( غنومی)یوران

در شهر کراکوف  ندیم در کشور پول ۱۹۸۹و  ۱۹۸۸جعل شده است؟ من که در سال  نکهیا ایکه مواد اصل است و 
و  وم،یورانیشدن  یبه پروسس غن یاتوم یانرژ یها اکتریدرس خوانده بودم و در ر یاتوم یانرژ بهراجع 

شده را صرف بصورت مصؤن در  یغن ومیورانی ایشده  که بصورت عموم در تمام دن یغن ومیورانیمحافظت 
( رډ)سلنیکه در قط فتمگ شیداشتم ، بعد از خواندن برا تیکرد، بلد یدار ا  گن تونیم یاستوانه مانند ُسرب یها رډسلن
شده بشکل ُمهروالک  یغن ومیورانی( رامگ ۱۵۰( کوچک به اندازه )رډ)سلن ی( و در قطرامگ۲۵۰ه )به انداز گبزر

 است. رفتهگدر آن صورت ن یجعل کار ونهگچیست، ها یو کامالً مواد اصل دهیردگجابجا  مخصوص
 نیخوب قصه کو ا دمی، در راه ازش پرس میما از دوکان براامد ی. هر دومیممنون برو که برو یلیخ فتگ قمیرف

خو در راه  میوگ یم تیبرا زیهمه چ فتگ روند؟یبه کجا م جایاز و دهیرس جایراه دور ودراز به ا نیمواد چطور از
 .میکنیقصه م تیخورده برا یخانه چا میشه بر یرفتن نم
که  میوگب تیبرا نمدایصاحب اولتر از همه الزم م والیکل:» اغاز کرد  نیقصه را چن قمیو رف میبه خانه امد دوباره

 نجایدر را قمی)من نام رف« داخل نخواهم شد. اهگچیو ه ستمین لیدخ یبزنس بصورت کل نیمن در یاشتباه نکن
ً یکنم که تقر یبخاطر زکر نم  نکهیخوب هست، از یلیشناسد وانسان خ یاورا م یقمردم مشر صدیباالترازهشتاد ف با
باور دارم،  پتگبه  صدیصد ف فتمگخواهم که از من ازرده شود.(  یکه نامش زکر کنم بناًء نم ام رفتهگازش اجازه ن

 ټۍشان از ب یامپراطور هیو تجز یشده ، بعد از سقوط دولت شورو یغن ومیورانی نیا» خوب شد  فتگ
ها چپاول شده باشند و به دست  ټۍکارمندان آن ب دیدانم شا یدولت قزاقستان توسط نم ی( اتومیاکترهایها)ر

رسانده است و  نجایآنرا تا به ا هایک یباشد ول نطوریهم دیشا فتمگ« انتقال شده است. نجایکه تا ا دهیقاچاقبران رس
 به پا کستان؟ روندیبه کجا م نجایاز
 «روند. یم رانیروند به  ا یبه پاکستان نم ین» فتگ
 ن است؟چطور ممک ران؟یاز جالل آباد به ا فتمگ
ها  ټۍرا از ب ومیورانی نیا یو قزاق یقرار است که قاچاقبران روس نیاست. قصه از قتیحق نیهم یبل»  فتگ

و چپاول کردند، از آنجا به تاجکستان انتقال داده شد، از تاجکستان توسط قومامدانان احمدشاه مسعود به  دنیدزد
در  کیمختلف و شر یها میقوماندانان تنظ یمکاربه ه اریحکمت یو از آنجا توسطه قوماندانان حزب اسالم ریپنجش
بر ان است که  میو لغمان جابجا شده و اکنون تصم رهارگنن تیوال انهگجدا یدر قسمت ها رهارگنن یجهاد یشورا

در شهر جالل آباد شروع به  داً یکه جد رانیا یرگمواد از تمام قوماندانان که آنرا در دست دارند توسط قونسل نیا
 .«شوندیانتقال م رانیو بعد به  ا ردندگیم یداریخر ستکار کرده ا

 ً  میدوستم برا ردد؟گیانتقال م رانیتوسط چه و از کدام راه به ا ونه،گسوال کردم که چ قمیشدم و از رف سگنگ قسما
که  نطوریچطور؟ ا یدانیشده است مو انتقال هم اغاز  دهیاست راه را سنج ارښیصاحب مردم هو والیکل»  فتگ

را  ارهیپروند ط کیقرار داد بسته کرده اند و  نیرالیا کیمواد با  نیغرض انتقال ا رهارگنن تیوال یجهاد یشورا
دو مرتبه به  ای کیجالآباد هفته  ییهوا دانی( از منیرالیا بریو تحت نام )خ رفتهگ هیبه کرا رگید نیرالیاز کدام ا

ظاهراً  شوندیانتقال م ارهیط نیکند. اموال که در یاجرا م یپرواز تجارت ؟یعمارات متحده عرب ایثوب قطر و 
چوب  نیماب ینجار اهگدر کدام کار کهیقسم شوند؟یبرده م ونهگچ رهاډسلن نیا دیدانیم یچوب چارتراش هستند ول

 نیو در قسمت آخر ا شوندیمرده جابجا م یآن مثل باد نیدرب رهاډو مانند تابوت،  سلن ردندگیم هیچارتراش تخل یها
بزنس  نیدوست سهم دارم در کی کهیتاجا»  کهدوست من اضافه کرد .« کندیپرواز م ارهیقرار داده و ط ارهیط
ارتفاع  کیبا  ستیستانگیکه عمدتاً منطقه ر رانیمواد از قسمت جنوب خاک ا نیانتقال کننده ا اریقصه کرد، ط میبرا

 ارهیکارکنان ط ایکه به صفت کروو  ارهیکه دا داخل ط یرنیا یافراد موظف مسلک کند،یمممکنه نازل پذرواز 
 شوندیسقوط داده م هاگیر نیدر هم ارهیهستند از ط ومیورانی یسلندر ها ییشده اند، چوب چارتراش که دارا یمعرف

. دهندیخود انتقال م یاتوم یها ټۍچاتراش سلندر دار ا به ب یرانیمشخص اشخاص موظف ا یو در همان قسمت ها
 ردند،گ هیتا مواد متذکره از آن تخل اشندتوقف داشته ب قهیچند دق یبرا ارهیط رانیا یمحل دانیدر کدام م دیهم شا ایو
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تا چه اندازه صحت  نکهیکرده است، ا میبزنس برا نیکه دوست سهم دارم در ستیقصه ا نیا یدانم ول ینم قیمن دق
 «دانم. یاست نم

قزاقستان چور و  یاتوم یها رټاکیچه مقدار سلندرها از ر ایخود پرسان کردم که: مجموعاً چقدر و قیرف از من
دفتررا بنام  کی رانیدولت ا نکهیا یدانند ول ینم قیدق چکسیه»  فتگ میچپاول خواهند شده باشند؟ او برا

 نیهم یبرا رهیپروند طا کیو باز   ستباز نموده ا شیجالل آباد برا ردرگیضرورت د ونهگبدون هر یرگقونسل
که ممکن مقدار کم نباشد. و از همه  رددگیانتقالش اسخدام شده است، معلوم م ی( برانیرالیا بریهدف تحت نام ) د خ

که ممکن  تواندیشده م یلیهم دل نیشده است ا میبزنس سه نیهم در یخورد جهاد یلیخ یقوماندان ها نکهیباالتر ا
 «از قزاقستان کم نباشند. شدهمقدار مواد چور 

در شهر جالل  رانیدولت ا یرگکه فعالً قونسل ستمیهم خبر ن نیمورد معلومات ندارم و به ا نیدر نیاز ادتریز من
 نیا ایبرند؟ ا یم شیوجود داشته باشند کدام کار هارا پ رگشان ختم شده است؟ و ا فهیظ اویآباد وجود دارد 

 رانیدولت قزاقستان به ا یاتوم یرهاټاکیر ازشده و چور شده  یغن یها ومیانوریتوانست که تمان  یرگقونسل
 نیادامه دارند. من ا شوندیو مسلح م هیتغذ رانیطالبان که توسط ا روپگهنوز هم توسط  نکهیا ایمنتقل بسازند و 

 یغن ومیورانی ،یبه سالح آتوم یابیدست  یبرا رانیساتختم که ا کیمطلب را صرف بخاطر به شما دوستان شر
 دیرا جع به تول رانیخود از پروتوکول منعقده با ا دنیبا پس کش رمپټخود دارند. اداره  سدر دستر یشده کاف

 ختهیسگلجام  ینا وقت شده باشند. و از کجا معلوم که اخوند ها یلیخ دیاقدام به موقع نکرده اکنون شا یاسلحه آتوم
 ساخته باشند؟  یقبل خودرا صاحب سالح آتوم یسال ها ران،یا
 

 انیپا
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