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سنگ قبر "قدوس غوربندی" سندی جھت اثبات ادعای "موسوی"

قبر عبدالقدوس غوربندی يکی از بنيانگذاران "حزب دموکراتيک خلق افغانستان " عضو دفتر سياسی و وزير
تجارت در حکومت تره کی وحفيظ ﷲ امين .
قبر اين مزدور وطنفروش از بس با نوشته ھای عربی در خارج کشور در شھر مونشن جرمنی مزين شده ھر بينندۀ
مؤمن به حقش اتحاف دعا خواھد کرد واين غايت آرزوی اين وطنفروشان بی آزرم است تا در باور ھای اسالمی شان
خدشه وارد نگردد.
امروز طبق معمول بعد از ظھر که فرصت برايم مساعد گشت در پورتال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " نوشتۀ
رفيق "موسوی" تحت عنوان "نشخوار ادعای  CIAبه ارتباط "حدخا" را مطالعه کردم که عده ای از نويسندگان
مزدور می کوشند تا اوالً به اصطالح "حزب دموکراتيک خلق افغانستان " را يک حزب مارکسيستی لنينستی جا بزنند
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ودر مرحلۀ بعدی زير نام مارکسيست يا کمونيست ناميدن اين حزب جنايتکار ومزدور بر انديشه ھای تابناک رھبران
فرجاد پرولتاريا بر مارکسيزم وکمونيزم بتازند .
وقتی نوشتۀ رفيق "موسوی" را مطالعه کردم که در آن از رفيق "بابک آزاد" نقل قول کرده بود:
وقتی اين رفيق )درلندن در گورستانی که آرامگاه مارکس نيز در آنجا وجود دارد ،گشت می زده اند به قبر يک تن از
رھبران "حدخا" درآنجا برخورده اند ،که باالی لوحه سنگش "بسم

الرحمن الرحيم" نگاشته شده بود( من به فکر قبر

يکی از جنايتکاران اين حزب مزدور "عبدالقدوس غوربندی" افتادم که به عالوۀ عضو دفتر سياسی حزب وزير
امور تجارت دولت کودتا ھم بوده است  .قبر اين مزدور در شھر مونشن المان قرار دارد که به بسم ﷲ بسنده نکرده
انا وانااليه راجعون )ھمه از خدائيم وبه سوی او باز می گرديم( را ھم در لوح سنگش حک کرده اند تا کسی به
مسلمانی وی خرده نگيرد  .اگر در افغانستان مخصوصا ً بعد از سقوط رژيم پوشالی خلق وپرچم وی وفات می کرد شايد
عده ای برای نوشتن آيات قرآنی وبسم

داليل واھی ذکر می کردند  .اما اين ھا مکنونات وباور ھای قلبی خود را به

بازماندگان خود وصيت کرده اند که در سنگ مزارشان چه چيزی درج گردد.
بعد از خواندن نوشتۀ رفيق "موسوی" ازدخترم خواستم تا موبايل خود را برايم بدھد ودر ضمن عکس گرفتن توسط
موبايل را ھم برايم ياد دھد و بيش از آن که دروازه ھای قبرستان مسدود گردد خود را به قبرستان رساندم وبعد از
پاليدن و پرسيدن از نگھبان گورستان که قبر مسلمانان در کدام قسمت است چند قطعه عکس از قبر غوربندی گرفتم که
شما خوانندگان گرامی عکس قبرش را در باال ديديد .
اکنون از دوستان وخوانندگان عزيزی که در شھر ھای مختلف سکونت دارند وقبر اين وطنفروشان را ديده اند صميمانه
تقاضا می کنم تا ھر کدام بنا بر توانائی خود عکس قبر اين ھا را به پورتال آزادگان بفرستند تا ديده شود که واقعا ً به
اصطالح "حزب دموکراتيک خلق" يک حزب مارکسيستی بود يا يک باند منحط اسالمی  .وآيا نويسندگان مزدور
ادعای  CIAرا به ارتباط " حدخا "نشخوار نمی کنند ؟
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