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 صفحه 7 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 

 17/08/2017                                                                                                حمید انوری
 

 است،و تعهد پذیری ، مسئولیت داری امانت ی ازتجسم یخبرنگار
 آنرا مقدس شمرد!باید 

در این مختصر قصد آن ندارم تا خارج از حیطۀ صالحیت و توان خویش در مورد این شغل پرمخاطره و 

سینه میگوید وظیفۀ مقدس، بخصوص در کشور به جنگ کشانیده شدۀ ما گویا قلم فرسائی کنم، اما چار ناچار"

 "!من تنگ آمدم، فریاد کن

ظلم و دغا، اینهمه وحشت و دهشت و قتل و کشتار و...، و فریاد از اینکه  فریاد از اینهمه جنگ و جفا، اینهمه

 ش مرده.ا هیچ فریادرسی نیست که نیست و گوش فلک هم که کر و چشمش کور است و احساس

و نیز فریاد از اینکه از آن کشور ویران و خونین تن حتی اخبار و گزارشات دردآور آن نیز با ده ها و صد ها 

 رون داده می شوند و به مشکل می شود به یک منبع خبررسانی اعتماد کرد.خم و پیچ بی

تعدادی از ژورنالیستان، گزارشگران و خبرنگاران ما هم گویا در این وظیفۀ مقدس به گونۀ شاید و باید احساس 

 مسؤلیت نمی کنند و تهدید و تخویف و ترور و...هم کار خود را خوب بلد اند.

 ترور، هر ناممکن ای، ممکن و هر ممکن ای ناممکن می شود! در آن سرزمین وحشت و 

در چندین روز پسین از جملۀ ده ها و صدها گزارش و خبر دردناک از آن سرزمین سوخته که روح و روان 

هر آدمی زاده ای  را سخت می آزارد، بصورت خاص یک خبر تکان دهنده و سخت درد آور چنان مرا بخود 

زها و ساعت ها در انترنت تالش کردم تا در مورد معلومات بیشتر کسب نمایم تا مشغول ساخته است که رو

 مگر حقیقت خبر و گزارش تا حد مقدور نمایان گردد.

اینک نخست همان خبر و گزارش درد آور و دلخراش را از چند آژانس خبررسانی مختلف بصورت مکمل در 

دقیق گردند و ارتباط و پیوند آنان را باهمدیگر تول و مقابل هموطنان عزیز خود میگذارم تا در هر خبر خوب 

ترازو کنند و بعد در اخیر در حد توان اندک خویش به تجزیه و تحلیل آنها خواهم پرداخت، تا چه قبول افتد و 

 چه اندر نظر آید:

 ماشومان په بې رحمۍ وژل شوي ۵په کابل کې د یوې کورنۍ 

http://www.arianafghanistan.com/
http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/hamid_anwari_khabarnegari_tajasome_az_amanat_daari.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/hamid_anwari_khabarnegari_tajasome_az_amanat_daari.pdf
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 2017جوالی  31تاریخ:  –منبع: تاند 

 ۵د پالزمېنې پولیس وایي، د کابل په وزیراباد سیمه کې د یکشنبې په ورځ د یوې بېوزلې کورنۍ  -تاند ]

 ماشومان په خورا بې رحمۍ وژل شوي دي.

 کلونوترمنځ دي.1۶او ۴د وژل شویو ماشومانو عمرونه د 

ته اور ورته کړای شوی پولیس وایي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې ماشومان په تبره وژل شوي او بیا یې حسدونو 

دی. تراوسه پورې د دې قتلونو علت او انګېزه نه ده څرګنده خو پولیس وایي چې دوه تنه یې په پېښې کې د 

 الس لرلو په شک نیولي دي.

 د وژل شویو ماشومانو مور راضیه وایي، دا د پېښې په مهال کار ته تللې وه.

 «ما له کوره دباندې د خلکو کالي مینځل.»

 ومانو پالر احمد بېګ وویل چې دی هم د پېښې په وخت دباندې و او په کار پسې ګرځېده.د ماش

که په رښتیا حکومت وي باید د دې قضیې په اړه څېړنه وکړي او معلومه کړي چې چا دا جنایت »ده وویل

 «کړی دی.

 چول شوی دی.د ماشومانو خپلوان وایي، داسې ښکاري چې لومړی هغوی په تبر وژل شوي اوبیا اور ورا

که یوازې ماشومان ژوندي سوځول شوي وای؛ »د دوی یوې خپلې بېنظیر د دې خبرې د دلیل په توګه وویل

 «دومره وینه به نه وه پرته.

 [پولیسو د پېښې په تړاو د مشکوکو نیول شویو د هویت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.

یک خانواده به اثر برق گرفتگىجان باختن پنج طفل عضو                              
 

  

  13۹۶ اسد 10  نیوز زرنج   

 بعد از 2عضو یک خانواده درشهرکابل به اثر برق گرفتگى جان باختند. این واقعه حوالى ساعت  پنج طفل]

به وقوع پیوست . سمونوال شمس الحق مدیر  درساحۀ سلیم کاروان مربوطات حوزۀ دهم شهرکابلامروز  ظهر

http://zaranjnews.com/news/19808#respond
http://zaranjnews.com/news/19808#respond
http://zaranjnews.com/news/author/user2
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اطفال از اثر برق گرفتگی جنایی حوزه دهم امنیتی شهر کابل گفت، تحقیقات ابتدایی پولیس نشان میدهد که این 

 .جان باختند

او می افزاید، اجساد پنج تن به خاطر روشن شدن قضیه به طب عدلی فرستاده شده است. درعین حال بصیر 

سمایی کابل ضمن تایید این رویداد، افزود که تیم های بررسی به آ 101مجاهد سخنگوى قوماندانی پولیس زون 

ناى معلومات منبع، در محل حادثه همه چیز سوخته نیاز به تحقیقات بیشتر محل حادثه فرستاده شده است. برمب

ن با رسانه ها شریک آدارد و بعد از تحقیقات جزییات در مورد چگونگی وقوع حادثه و خسارات ناشی از 

 . خواهد شد

طفل میرحسین امیرى یک تن از باشنده هاى محل به رسانه ها گفت که این حادثه زمانى رخ داد که یک 

را نجات دهد اما با تماس به جان طفل اولى ؛  خانواده دچاربرق گرفتگى میشود، طفل دومى حینیکه میخواهد او

دست  را هم بکام مرگ برده وبه همین گونه سه طفل دیگرهم یکى پى دیگرجان هاى شانرا از جریان برق او

 . میدهند

سال عمر دارند که پس ازاین واقعه، آتش  ۴1تا  10منبع افزود که هرپنج طفل عضو یک خانواده بوده و از

سوزى هم رخ داده که خساراتى درپى داشته است . قابل ذکر است که ساالنه ده ها تن در نقاط مختلف کشوربه 

علت بى توجهى، ناآگاهى و نداشتن وسایل ایمنى دچار برق گرفتگى در پایه ها و گازگرفتگى در چاه ها گردیده 

 [.و جان میدهند

 قتل مرموز پنج عضو یک خانواده در کابل

 13۹۶اسد  ۹ دیشه سهینوشته شده توسط ان -طلوع نیوز  

دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است، اما  هایش را آغاز کرده و نیز  پولیس در این باره بررسی]

 .هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست

 

 قتل به ناکیوحشت و مرموز گونۀ به (اسد 8) یکشنبه روز ،کابل وزیرآباد منطقۀ در خانواده یک عضو پنج

 .اند رسیده

 .های شان سوزانیده شده اند بودند و پس از به قتل رسیدن با تیشه، جسد چهار تا شانزده سالهاین قربانیان، از 

کاری، بیرون از خانه رفته گوید که وی برای انجام  راضیه مادری که پنج فرزندش را از دست داده است، می

 .بود که این روی داد المناک، رخ داده است



  
 

 

 7از 4

کاالهای مردم را میشستم... کمودهای مردم را میشستم... از برای خدا کسی پرسان مه، »افزاید:  راضیه می

 «.کند

این قربانیان از گوید که هنگام وقوع این رویداد در خانه نبوده است. احمد بیگ، پدر پدر این خانواده نیز می

 .تل فرزندانش را به کیفر برسانداخواهد که عالمان این ق حکومت می

کند! طفل بی گناه را  اگر دولت، دولت است بازخواست ما را کند که کی این کار را کرده، پیدا»گوید: وی می

 «کشد؟  کسی می

 ن بر در و دیوار خانۀ احمد بیگ نشان میهای خودر همین حال، نزدیکان این خانواده نیز تأکید دارند که لکه

 آنان می گویند که این قربانیان نخست با تیشه به قتل رسیده مهاجم و قربانیان باهم درگیر شده بودنددهند که .

 .های شان سوزانده شده اند اند و سپس جسد

این ها خون آلود اند، هنوز اگر آتش سوزی شده، چرا »بی نظیر، از نزدیکان قربانیان در این باره بیان داشت: 

 «.ریزد  از جسد شان خون می

سر بچه اش را شکسته بودند، دخترش هم، سر و »ظریفه، از دیگر نزدیکان این قربانیان نیز اظهار داشت:  

 «.های شان را بیرون کردم هم شانه اش شکسته بود...دختر دیگرش هم، سرش سوراخ بود... خودم جسد

شود، اما کسی پرسان این جا دزدی میشه، آدم کشته می»ز در این باره تصریح کرد: فرخنده، باشندۀ محل نی

 «.کند... کسی امنیت منطقه را نگرفتهکند؛ پولیس پرسان نمینمی

 های طب عدلی را با ما در گوید که دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده اند، اما بررسیپولیس می

 [.دنگذار میان نمی

حال بعد از مرور جریان واقعۀ متذکره از سه منبع مختلف خبررسانی، الزم می افتد تا اندکی در مورد محل 

 واقعه، یعنی وزیر آباد از مربوطات ناحیه دهم امنیتی کابل معلومات حاصل کنیم:

 !! (کابل –) وزیر آباد  ۀمعرفی منطق]

میشود، در گذشته قریه یى بود كه در فاصله پنج كیلومترى شمال وزیرآباد كه اكنون شامل ناحیه دهم شهر كابل 

شهر كابل موقعیت داشت وبه ولسوالى ده سبز مربوط میگردید نفوس آن در حدود تقریباً سه هزار نفر تخمین 

كه قابل كشت نبود، بود محل قریه وزیرآباد در اوائل بصورت غدیر و داراى دلدل زار وشوره زار  ،میگردید

رخصتى اهالى كابل و مناطق  وزیرآباد بنام چمن مرغابیان نیز یاد میگردید و در روزهاى جمعه وساحه 

 منبع: گوگل [...اطراف آن براى سیر و شكار به آنجا مى رفتند

 کابل( مربوط ناحیه دهم امنیتی: -اینهم دو نقشه از موقعیت )وزیرآبادو 
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" که از مربوطات ناحیۀ دهم کابل است، در هر سه خبر یا جنایتحادثه یا "اکنون مشاهده میکنیم که محل 

مربوط ناحیۀ دهم امنیتی کابل" تذکر داده شده است؛ زرنج نیوز  -گزارش از سه منبع مختلف، همانا "وزیرآباد

 اما محل حادثه یا واقعه را مشخص تر ساخته و"سلیم کاروان" گزارش داده است.

     

منطقۀ سلیم کاروان یا همان شهرک سلیم کاروان که بنام ارزان قیمت نیز یاد شده اینهم نمای خارجی و نقشۀ از 

 کابل -است، از مربوطات وزیر آباد

 دیگر از آژانس های خبر رسانی، وزیرآباد را مربوط ناحیۀ چهارم قلمداد کرده اند که اشتباه است. یبعض

یرساند که پنج عضو یک خانواده به گونۀ و اما تاریخ و محل واقعه و نیز مشخصات اطفال قربانی شده م

اند، هرچند بازهم خبررسانی ها از سن و سال قربانیان گزارشات متفاوت ارائه کرده اند، جان باخته مرموزی 

مگر بیشترین گزارش ها حاکی از آن بوده است که سنین آن مظلومان بین چهار تا شانزده سال بوده است، 

 خبر رسانی سن آنها را بین چهار تا بیست و یک سال گزارش داده اند. هرچند بعضی دیگر از آژانس های

حال اگر قبول کنیم که این پنج طفل مظلوم و معصوم بصورت وحشتناکی با ضربات تبر یا تیشه و در روز 

روشن به قتل رسیده باشند، چگونه امکان دارد تا در منطقۀ سلیم کاروان که اگر نقشه و نمای بیرونی ساختمان 

های بهم پیوسته  و مزدحم آنرا در نظر بگیریم، پنج طفل بین سنین چهار تا شانزده سال با "ضربات تبر" یکی 

 بعد دیگر به قتل برسند و هیچ سرو صدا و داد و فریاد و فغان به گوش هیچ بنی آدمی نرسد؟!

نظر به اظهارات مقامات  منطقۀ وزیر آباد در قلب کابل موقعیت دارد و مربوط ناحیۀ دهم امنیتی میباشد و

ناحیه دهم شاروالی کابل از جمله نواحی مرکزی شهر بوده که ساحه دیپلوماتیک، تجارتی،  شاروالی کابل"...

 نهم هم سرحد می و رود. این ناحیه با نواحی چهارم، پانزدهمو تقریباً سر سبز شهر به شمار می پرنفوس

منبع گوگل "...باشد 

دیگر در جریان این جنایت هولناک درگیری هم بین آنان صورت گرفته است که این نظر به بعضی گزارشات 

 "، هیچ گوش شنوائی نیافته است.پرنفوس خود موجب سر وصدای بیشتر میگردد، اما در آن منطقۀ"

حال اگر از چند و چون  و واکاوی بیشتر قضیه بگذریم، چرا آژانس های خبررسانی مختلف این جنایت هولناک 

پرده پوشی کرده و بالفاصله گزارش داده اند که این"واقعه" در اثر برق گرفتگی صورت گرفته است و گویا را 

 هللا و بال را در گردن شرکت برق کابل انداخته اند؟!

مرور کنیم تا به در جریان کند وکاوی بیشتر اندرین موضوع به یک خبر دیگر رسیدم که خوب است باهم آنرا 

، البته نه فاجعۀ کشتار هولناک متذکره، بلکه فاجعۀ خبررسانی در افغانستان به خون خفته و عمق فاجعه برسیم

 :برباد داده شده
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 کودک عضو یک خانواده در اثر برق گرفتگی در کابل جان باختند۵

 شهر کابل جان باختند  حوزه چهارم پلیسپنج کودک عضو یک خانواده در اثر برق گرفتی در مربوطات ] 

 

شماری  ،حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گزارش خبرنگاربه 

 شهرک سلیم کارواندر ساحه  در داخل یک کوچه عمومیاز کودکان 

کودکان به طرف صندوقچه برق می   در حال بازی بودند که یکی از

 .دوقچه، باعث برق گرفتی می شودرود و با دست زدن به صن

در همین اثنا کودک دومی برای نجات کودک اولی می شتابد و با 

دست بطرف کودک اولی او هم دچار برق گرفتی می شود  ]نمودن[دراز

و به همین ترتیب کودک سوم، چهارم و پنجمی هم برای تالش نجات یکدیگر باعث برق گرفتی می شوند و 

 .همه جان باخته اند

حوزه چهارم بعد ازظهر امروز یکشنبه در شهرک سلیم کاروان از مربوطات  2:00این رویداد حوالی ساعت 

 .پولیس شهر کابل رخ داده است

 [.سال بودند 1۶تا  10جان باختگان این رویداد همه از اعضای یک خانواده و بین سنین 

یت عظیم با سادگی یک "حادثه" و آنهم هیچ سخنی از جرم و جنایت نیست و این جنا زارشگدر این خبر و 

برق گرفتگی در "کوچه" و نه در داخل خانه و منزل، قلمداد گردیده است و دیگر هیچ. از آتش سوزی و قتل و 

 کشتار هم خبر و اثری در این خبر، نیست که نیست.

مان روز های نخست بازهم از واکاوی بیشتر این"حادثه"، "واقعه" و یا "جنایت" میگذریم، ولی و اما در ه

مقامات پولیس جنائی کابل از دستگیری یا بازداشت دو فرد مظنون خبر دادند که گفته می شد به ارتباط این 

 جنایت تحت تحقیق قرار دارند که بعداً جریان تحقیق و نتایج آن به اطالع عامه خواهد رسید.

افات آن دو مظنون را منتشر کرد. پا های دو سه روزی نگذشته بود که پولیس جنائی کابل یک کلیپ از اعتر

یکی از آن دو "مجرم" مجروح، خونین و تکه پیچ است و او مدعی می شود که در جریان جنایت متذکره و 

زمانیکه می خواسته اند بعد از انجام جنایت، خانه را به آتش بکشند؛ پترول باالی پا های وی ریخته و در نتیجه 

 رحالیکه از پا های وی معلوم می شوند که خونین هستند و...آتش گرفته و سوخته اند، د

یکی از این افراد میگوید که آنان قبالً تیل پترول با خود گرفته بودند تا خانه را به آتش بکشند و...، پس این 

 قضیۀ برق گرفتگی و آتش گرفتن بوسیلۀ گویا"شارتی برق" از کجا سر بیرون کرد؟

  شدند ریکشتند و آتش زدند دستگ شهیکه پنج کودک را با ت یافرادبه این کلیپ توجه کنید:   

سخن آخر هم اینکه در چنین قضایا که مربوط به قتل یکی دو نفر نبوده، بلکه کشتار پنج انسان بصورت بسیار 

گیز و تأسف بار را در بر دارد، چگونه امکان دارد در ظرف وحشتناک و یک جنایت سخت هولناک و درد ان

چند روز محدود چنین اعتراف گرفت؛ در حالیکه تحقیقات در چنین جرایم وحشت انگیز و قتل پنج انسان به 

گونۀ بسیار فجیع، بصورت عادی باید ماه ها، بلکه سال ها را در بر گیرد و با اسناد و شواهد قابل قبول به 

 ند.اثبات برس

http://www.yjc.ir/fa/afghanistan
http://www.yjc.ir/fa/afghanistan
https://www.youtube.com/watch?v=6wI7f4SsrEY
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هموطنان ما خود با دقت به کلیپ باال دقیق شده به اخبار و گزارشاتی که از نظر مبارک شان میگذرد دقت 

فرمایند و خود قضاوت نمایند که چگونه می شود به اخبار و گزارشات منابع خبررسانی در داخل کشور و نیز 

 تحقیقات پولیس جنائی کابل اعتماد کرد!!!

از جانب دیگر آنچه در کلیپ ویدیوئی باال قابل درنگ میتواند باشد، سخنان پدر پنج طفل مقتول است، پدری که 

در یک چشم برهم زدن پنج جگر گوشۀ خود را در یک دم از دست داده است و از مقامات حکومت تقاضا 

یشتر از پافشاری در اجرای عدالت در میکند تا زمینۀ رفتن او و خانمش را به فرانسه مهیا سازند، یعنی اینکه ب

 ، در فکر مسافرت به فرانسه است.جانیان بی رحممورد 

 واقعاً هم که : 

 به دعـا دست بـرآریـد که بــرگـردد چـرخ

 شایـد آن روی فلک، بهتر از این رو باشد

                                     
 

 یار زنده و صحبت باقی...
 


