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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٨
 

 "ميرعبدالرحيم عزيز"تحقق پيشگوئی آقای داکتر 
در مضمون "  آزاد افغانستان–زاد افغانستان آ" يکی از متصديان پورتال "ميرعبدالرحيم عزيز"داکتر صاحب آقای 

 "تره کی" و "مال عمر"پيش بينی نموده بود که شايد به زودی حاميان " عصر ستايش از خاينان"مبسوطی تحت عنوان 

 تقاضا نمايند که برای اين مردان نامرد تاريخ، مراسم خاک سپاری دوباره انجام " داکتر نجيب"و " ببرک" و "امين"و 

 اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ ، فاسد"حامد کرزی" نگذشته بود که "عزير" از پيش گوئی آقای ھنوز دو روز. شود

ھمچنان، يک عده . مراسم خاک سپاری صورت گيرد" مال عمر"امريکا در افغانستان اشغال شده، صدا کشيد که برای 

  . ست ھم مستحق ياد بود ا"حفيظ هللا امين"مردم خروط آواز خود را بلند کردند که 

. رھبران تحريک طالبان گرديد" مال عمر" خواستار خاکسپاری دوباره برای ،ًکه فعال در لندن است"  حامد کرزی"

 که از جانب حاميانش در آنجا "حبيب هللا کلکانیامير" خوانی برای هبه لندن مصادف بود با مراسم فاتح" کرزی"سفر 

درين مراسم شرکت کند، اما او از سھم گيری در مراسم فاتحه  دعوت به عمل آمد که "کرزی"از . برقرار شده بود

  . ورزيدء ابا"کلکانی"خوانی 

دليل ". لذا برای وی ھم مراسم خاکسپاری و فاتحه خوانی برگزار شود. مال عمر ھم زمانی پاد شاه بود"گفت " کرزی "

اين مصيبتی است که . دانند ومی میمعلوم نيست، اما مردم  صحبت وی را زادۀ عرق ق" حامد کرزی"اين نوع گفتار 

ھمچنان شنيده شد که مردم . گريبانگير افغانستان شده و دشمنان خارجی و داخلی ما با موفقيت به آن دامن می زنند

دومين رئيس جمھور " حفيظ هللا امين"خروط از دولت مستعمراتی کابل خواسته اند که يک مراسم شاندار برای ياد بود  

رسيد و او مستحق تر " شھادت"توسط قوای متجاوز شوروی به " امين"مردم خروط می گويند که . دخلقی برگزار شو

. از کسی ديگر است که برايش محفل با شکوھی ترتيب شده و حتا مراسم خاکسپاری دوباره برای جسدش صورت گيرد

ھم بر سر زبان ھا " و نجيب ببرک ،یتره ک"، حال دروازۀ خاين پرستی باز شده و دير يا زود نام "عزيز"به قول آقای 

  . خواھد افتاد

  . ، من حال کشور را خراب می بينم"کرزی و غنی و عبدهللا"با اين 

 

 

 
 


