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  ٢٠٠٩ ماه اپريل٨ -گلوب ان ميل

  
   تورنتو–پيکار پامير . ک :  مترجم 

١١.٠۴.٠٩   
  

  طالبان پالن كشتن گروگان كانادائي
  را به تعويق انداختند

  
انگليسی زبان گلوب ان ميل کانادا از پشاور، گزارشی دارد ۀ  محسود خبر نگار روزنام رحمت :مترجميادداشت 

مورخ ھشتم ماه اپريل امسال ۀ  که در شمارئیمبنی بر گروگانگيری طالبان پاکستانی و اخاذی آنھا از مقامات کانادا

ور را به توجه خوانندگان فارسی دری  گزارش مذکۀ خالی از تأمل نخواھد بود اگر ترجم. به چاپ رسيده است 

با استفاده از اسالم سياسی و در " طالبان کرام"د که اين گزارش بيانگر آنست که بايد متذکر ش.  ارجمند برسانيم 

نظر داشت منافع شخصی ، گروھی و تروريستی خويش ، ھر آنچه خواسته باشند، بدون احساس اندکترين شرم و 

لی  به اانکه حتا  ازربودن يک زن ، خالف دستورات اسالم و عنعنات پشتونوچن. حيا در پی انجام آن بر می آيند

:                          کامل متن گزارش که تقديم ميشودۀ اينک ترجم. آن نيز دريغ نميکنندۀ شکل بسيار ناجوانمردان

مليشه ھای طالبان پاکستانی در نواحی قبايلی تصميم گرفتند پالن مبنی بر کشتن خانم بيورلی جيسبريج، گروگان "

نام قاری که با گل بھادر يکی از فرماندھان طالبان نزديکی دارد، در ه شخصی ب.    را به تعويق اندازندئیکانادا

موضوع اختطاف خانم . ياد شود) قاری(ھمين نام ه تنھا بحالی مطلب باال را اظھار داشت که ميخواست از وی 

حساسی مبدل شده است و مردانی که بايد  دراين ۀ بيورلی جيسبريج پنجا و سه ساله ازغرب ونکوور ، به يک قضي

 در ماه گذشته ئیخانم جيسبريج در يک فلم مستند ويديو.  مورد با صراحت  صحبت ميکردند، دستيا ب شده نتوانستند

مبلغ سه صد و ھفتاد و ار داشت که اختطاف کننده ھای وی تھديد کرده اند که ھرگاه تا اخير ماه مارچ اظھ

ن شده ھم قبال به روز ششم ماه يي برای شان پرداخته نه شود، سرش را خواھند بريد و مدت تعئیپنجھزاردالر امريکا

بنو، مربوط شمال پاکستان ۀ خانم مذکور درماه نوامبرسال گذشته  ازمحلی واقع درمنطق. اپريل پايان يافته است 

 موصوف  ئیمقامات محلی پاکستان، برای اختطاف کننده ھا ، پرداخت وجه کمتری را در برابر رھا. اختطاف گرديد

کرات مربوط به اين معامله نقش بزرگان قبيله بوده و در مذاۀ مردی که ازجمل. پيشنھاد کرده اند که آنھم رد شده است

 ئی خانم کانادائیدارد، گفت اگرچه تا کنون در رسيدن به نھايت يک معامله ناکام مانده ايم ، بازھم وی به رھا
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موصوفه يک وبسايت . خانم جيسبريج به دين اسالم مشرف شده و خودش را خديجه می نامد.  خوشبين است 

سلسله تحقيقات  حيث ژورناليست آزاد غرض يکه  و در تابستان گذشته بنام جھاد ساختهه اسالمی ب) انترنتی(

من با : وقتی پيرامون خرابی وضع صحی خانم مذکور پرسيدم، اين بزرگ قبيله گفت .  رھسپار پاکستان شد 

در مورد . ما گفته شده که او وضع خوبی نداشته و احساس ناتوانی ميکنده موصوفه مالقات نکرده ام ، اما ب

ريج ، نه ازجانب طالبان و نه ھم ازطرف مذاکره کنندگان قبايلی چيزی گفته بوشت ترجمان و درايورخانم جيسنسر

سفارت کانادا در اسالم آباد، دوش به دوش .  . .   اختطاف شده بودندئیاين دو نفر نيزيکجا با خانم کانادا. شده است 

ما با کليه مقامات : "  يکی ازاعضای سفارت کانادا گفت. گروگان مذکور کار ميکندئیمقامات پاکستانی غرض رھا

وليت ھای مھم اختطاف کننده ؤمسۀ درتماس ھستيم و اين ، از زمر) جيس(منظور رھا ساختن ه پاکستانی بۀ مربوط

  " ھاست تا زندگی و اشيای مربوط به او را محفوظ نگھدارند

ه مرز افغانستان اظھار داشت که ما ھرگونه سعی و يکی از مقامات حکومت ايالتی در وزيرستان شمالی نزديک ب

  ) پايان .  "   ( خرچ خواھيم داد تا به ھر قيمتی که شود خانم جيس را از چنگ طالبان نجات دھيم ه تالش ب

 


