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 23/50/2512 خلیل هللا هاشمیان سید داکتر مترجم :

 

 حاجی گاللی رئیس استخبارات قندهار
 فورنیا آمده استیکله مخفی ب طوره ب بیگناه ها قتل و شکنجۀ صد بعد از

 2512اپریل  22  مؤرخنگتن پوست از واش
 

 تبصرۀ مترجم : 
 دشده، یکی بع نشر یک روزنامۀ افشاگر قلم )ویلزرابنس( دره که ب را اپریل مقاله ای 22 تأریخ از امریکا بعد جراید
ک ی حاجی گاللی رئیس استخبارات افغانستان در کنند که "چرا می نشر تکراره ب سؤالاین  با داستان را عین دیگر

 ؟"کند فورنیا زندگی مییکل خانۀ رنگ کالبی در
ه تزئینات باغ ک کند فورنیا زندکی مییکل چنان خانۀ رنگ گالبی در که رئیس استخبارات افغانستان در گوید مقاله می

 گل آغا توسط والی قندهار." حاجی گاللی که نام اصلی او )کمال اچکزی( است ن با قندهار شباهت داردآباغچۀ  و
ید. خوان قلم یک امریکایی درین مقاله میه را ب شده بود و اعمال او مقرر حیث رئیس استخبارات قندهاره ب شیرزی

 دارد که: نویسندۀ مقاله ادعا
  

 یک اکنون با فامیل خود در او... ساخت کوب شدید مواجه می برقی و لت و های شوک حاجی گاللی متهمین را با"" 
 05سن  استخبارات اکنون در آمرباشند...  دارای دروازه های آهنی می آنکه خانه های  کند منطقه ای زندگی می
 که او شود گفته می  .شباهت دارد.. "گرمای خشک" قندهار باکه  خاطری خوش دارده ب سالگی، این منطقه را

)سی. آی. ای.( گفته که در  شروع کرده ... 2551سال  از هجوم امریکا در را بعد یعملیات شکنجه و استخبارات
 وا حیث رئیس استخبارات قندهار، متهمین ازه هنگام تقرر این شداد به بکا دخالت نداشته است ... امریه آوردن او ب

 شوند... مواجه می کوب شدید های برقی و لت و که با شوک هراس داشتند
یای فورنیکل ونی درمص و زندگی نو اکنون حاجی گاللی سابق رئیس استخبارات و جاسوسی قندهار برای خود اما

ون گاللی اکن رام الس انجلس موقعیت دارد. آیک گوشۀ  گالبی درمنزله برنگ  یک خانۀ دو جنوبی تهیه کرده که در
 جنگ سابق یک شخص دارای رول کلیدی در واشنگتن پوست او در راپور قراره ب دارد و سالگی قرار 05سن  در

 آمر ساخته باشد" در قندهار خمیر او "مانند ارابۀ بزرگ یک ماشین که مردم زیادی را خورد و . افغانستان بود
توانست  چطور شده بود. اینکه او مقرر 2551سال  هجوم قشون امریکا  در از که بعد اراتی بودعمومی عملیات استخب

هوای قندهار  آب و گرمی خشک و منطقه ای بیاید که با به الس انجلس در افغانستان ترک و آن وظیفۀ جارحه را در
 شباهت داشته باشد، معلوم نیست. 

 

 ییغان هابرای اف البته این دفتر –نماید  عبور آمیز اراسر طوره امریکا ب گاللی توانست از موانع دفتر پناهندگی در
 یم قرار خطر مقابل طالبان دره ب را وظیفۀ شان حیات شان و کار و کردند می کار افغانستان برای امریکا درکه 

سسه کمک برای دخول کاللی ؤ، این مای.( داشت آی. کرد. اگرچه گاللی ارتباطاتی با )سی. مین میأیت تنداد، مصو
کردن مخفیگاه های طالبان  ها شامل بود که برای پیدا یک گروه پشتون در لی قبال  را رد کرده است. گال امریکاه ب

افغانستان اشتراک  ها از ای.(  برای برون ساختن روس آی. مساعی )سی. آن نیز در قبل بر انتخاب شده بودند، و
ریکا ماستخبارات ا که توسط دفتر حیث رئیس استخبارات قندهاره ب نام اصلی گاللی )کمال اچکزی( است، او داشت.

آرشیف  در 2552سال  مواجه گردید. یک یادداشت از اتهامات تخطی از حقوق بشر گردید و با شد، مقرر تمویل می
اللی این یادداشت، "ک قراره و بانی شکنجه های "سیستماتیک" معرفی کرده است.  ب حیث رهبره امریکا، گاللی را ب

دلخواه  طوره ب هم اشخاص مظنون راشد، سهم داشته و قتل می به شکنجه و کوب متهمین که منجر لت و در ا  شخص
رعایت نکرده است." طریقه های  مدت حبس را شرایط و عمدی محبوس ساخته و قصدی و، بلکه قانونی غیر و

سقف محبس بود.  شب و آویزان کردن محبوسین با دستان بسته در 13خوابی تا  بیدار شکنجۀ گاللی شامل زجر
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 امریکا سوق داد. طرف دشمنی باه طرف را ب های بی نافغادند که شدت اعمال وحشیانۀ گاللی کر بعضی ها ادعا
 شدید برای حفاظت شهر الزم است. که این نوع برخورد گفتند اما طرفداران گاللی می

جمع شده اند. قسمت  او دوره ها ب عده افغان خواند، یک وطن خود می فورنیای جنوبی که اکنون گاللی آنرایکل در
باغچه ایست که دروازۀ مقفل داشته و با یک کتارۀ آهنی برنگ سفید احاطه الس انجلس  منطقۀ اول خانۀ وسیع او در

مکتب قندهار همصنفی  با گاللی در 1205سال  واصفی که در غیره دارد. بشیر شده، و درختان مالته، لیمو، سنتره و
 فت: گفورنیا مهاجرت کرده، یکله ب 1222سال  در بود و

 ا او، امداده کنیم. وظیفۀ او ظالمانه بود، لهذا کارهای ظالمانه انجام بازی میقطعه  می بینیم و را گری"ما هرهفته یکد
امریکا آمده ه باشد، ب می نفر 12خانواده اش که بیشتر از  واصفی گفت که گاللی با بشیرنیست."  طور اکنون این
ه طریقه های شکنجپیرامون  راسۀ ملل متحد تحقیقات دامنه داری سؤکه گاللی از افغانستان  برآمد، مآن از است. بعد

  .کرده است شده، آغاز سسۀ استخبارات افغانستان تطبیق میؤم که در
بی تفاوتی برایش رسید،  انتقال  های شکنجه و از آنکه شایعات و راپور جان آر. الن( بعد) امریکا جنرال متقاعد
یک "عکس العمل سسه تنها باالی شکنجه منحیث ؤگفت که آن م و موسسۀ استخبارات منع کرده محبوسین را ب

ا حت تاثیر " فرهنگ جزت درث رئیس استخبارات قندهار، گاللی حیه یتش بمأمور مدت در سساتی"  اتکاء داشت. ؤم
ازین مقام سفارش  را طرفی او طرفداران او بر بکشند، و را خواستند او می بار کرد. طالبان چند ت میآدادن" اجرا

ی طرفی گالل ت آنوقت امرهللا صالح را تشویق به برعمومی استخبارا آنکه مقامات ملل متحد آمر از کردند. بعد می
 خاطره ب طرفی او بر برطرف شود. اما اوامر مقام ریاست استخبارات قندهار که او از ، دوبار قرار برین شدکرد

 ""زندان عمومی کابل تبدیل گردید. حیث آمره ب ترفیع دادند و شد، بلکه گاللی را سیاست قومی تطبیق نمی
 

 یادداشت مترجم: 
 امدح یکی آن گاللی با قطعه تصویر که در فوق ترجمه شده و دو قرار کال   و امریکا عینا   جراید ره درمقالۀ منتش
ه جانب کرزی ب از گل آغاشده. مبرهن است که  نشر امریکا جراید نیز درشود،  دیده می شیرزی گل آغا کرزی و

رایم تمام ج ازیرزی ش یعنی گل آغا - شده بود مقرر حیث آمر استخبارات قندهاره ب گل آغاحیث والی و گاللی توسط 
فورنیا یلک خانه اش در گاللی در دوم از کشتند.  تصویر می مردم بیگناه را ا  متفق آن سهیم بوده است و در گاللی آگاه و
  گرفته شده است. 2512ماه اپریل  ست امریکایی درینالرتوسط ژو

 
 ختم
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