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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠٩
  

  "داکتر ابراھيم ملکزاده"قتل مرموز 
داکتر محمد "ته شدن ھرچند از چھار روز بدين سو در  سطح ادارات دولتی خبر کش:  کابل-  ١٣٩٧ دلو ١٩ - جمعه

 نظامی -يکی از اعضای پارلمان دولت دست نشانده و يک تن از کادر ھای ايدئولوژيک و سياسی " دهاابراھيم ملکز

حتا امروز در .  زيادی گفته نمی شدود مگردر مورد چگونگی قتل وی چيزجمعيت اسالمی در واليت غور مطرح ب

پايه ھای چھارپائی وی را گرفته، به طرف " عبدهللا عبدالمود" و "غنی احمدزی"سردمداران باند ارگ يعنی که حالی 

  :ًکه ذيال به آنھا می پردازيم. گور می بردند، باز ھم به ارتباط مرگش شايعات متعددی وجود دارد

حين مراسن تدفين، مرگ وی به اساس " طلوع" به اساس مصاحبۀ يک تن از نزديکان نامبرده با خبر نگار -١

  .صورت گرفته است" ط گازمسموميت توس"

گويند که ملکزاده از کدام بيمارى رنج  بستگان نزديک به او مي": سانۀ خبری پژواک در مورد چنين می نگاردر -٢

  ".نمى برد و دليل وفات موصوف تا به حال مشخص نشده؛ اما منتظر نتايج طب عدلی می باشند

دارد، می گويد که نامبرده در اثر انفجار يک بمب گازی  يک تن از دوستانی که با مردم غور تماسھای نزديک -٣

  .زخمی و بعد از انتقال به بيمارستان فوت نموده است

ده در واليت غور، عامالن انفجار بمب گازی را بيشتر به دو منبع نسبت می شھمين منبع به قول از افواھات پخش 

در آستانۀ " جمعيت اسالمی"ی درونی جناح ھای مختلف و ديگری تصفيه ھا" گلبدين"دھند، يکی انتقام گيری ھای باند 

  .انتصابات رياست جمھوری

  !ھموطنان گرامی

چون مطمئن ھستم که سؤاالت در مورد اين قتل به مانند وقايع مشابه ھيچ گاھی پاسخ قانع کننده از جانب دولت دست 

  :نشانده و مسؤوالن نخواھد يافت، لذا خود اندکی بر آنھا مکث می نمايم

زود به فکر انسان  اين آوازه که وی به وسيلۀ گاز مسموم شده باشد، آنھم در زمستان که گرم ساختن خانه ھا خيلی -١

قربانی به يک نفر محدود نمی ماند در ثانی مرده، شخص بی می تواند  درست باشد زيرا از يک جانب خطور می کند، ن

او فردی بود تحصيل کرده و داکتر . نه را با وسايل گازی گرم کرداطالع و نادانی نبود که نداند نبايد حين خواب خا

 به وسيلۀ گاز، انتقال به بيمارستان در کابل و چھار روز تالش به خاطر زنده سموميتمطب؛ از آن گذشته در صورت 

  .ماندنش صورت نمی گرفت، از اين رو مسموميت به وسيلۀ گاز تا حد زيادی می تواند منتفی باشد
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زيرا نامبرده به مثابۀ يکی از . اط انفجار وسيلۀ گازی و عامالن آن، می تواند ھر دو حدس درست باشد به ارتب-٢

 دھۀ گذشته، دستش تا مرفق به خون مردم ۴در جريان " جمعيت اسالمی"کادرھای برجستۀ اسالم سياسی مربوط باند 

داخل می گردد و يا تصفيه جناحی " گلبدين"اند وقتی در قتل وی پای ب. افغانستان و باند ھای رقيب سرخ و رنگين بود

  .می توان حدس زد که اين کشتار نقطۀ آغاز يک سلسله قتل ھای ديگر می باشد" جمعيت اسالمی"

به قتل رسيده " جمعيت اسالمی"وی را کشته باشد و چه ھم در اثر تصفيه ھای درون جناحی " گلبدين"يعنی چه باند 

در واليت غور، نه تنھا بی تأثير در مناسبات قدرت " جمعيت اسالمی" از پايه ھای نفوذ باشد، مرگ وی به مثابۀ يک تن

ًدر آن واليت نمی ماند بلکه نطقۀ آغاز تصفيه ھای جسدی در اين مقطع تاريخ گرديده، مطمئنا بازماندگان و اقارب 

  .سياسی و خانوادگی مقتول، از طرف ھای مقابل انتقام خواھند گرفت

کسی که وی را به قتل رسانيده باشد و يا به ھر شکلی که مرده باشد، با تأسف خيلی ھا دير اين کار در مجموع ھر

يعنی وی زمانی معدوم شده است که ميکروب اخوانيت و اسالم سياسی را در منطقه پخش نموده . صورت گرفته است

  .ميکروبی که برای ساليان سال باز ھم از مردم ما قربانی خواھد گرفت. است

  

  


