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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جنوری ١٧

   ٢درجه " مغز متفکر"ھذيان گوئی

  

 به مقياس ٢درجه " مرد متفکر"پروفيسور اشرف غنی کانديد رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل و به اصطالح 

گھی خوش، گھی قھر، زمانی شوخک مذاقی و زمانی .   ارادی و يا غير ارادی ھذيان گوئی می کندين اواخراجھانی در

  .داند که چه   بگويد و چه درفشانی نمايد  ، غنی نمی گونهھم دلربائی دلقک

 گفت که ٢درجه " مغز  متفکر.  "درين اواخر اشرف غنی طی يک صحبت، رقبای انتخاباتی خود را به مبارزه طلبيد

اگر می . اگر آنھا دفتر ندارند، ما برای شان دفتر می دھيم.  واليت مباحثه نمائيم٢٢ما حاضريم که با رقبای خود در "

مردم با ". با آنھا مسابقه خواھد داد) دوستم(جنرال صاحب .  خواھند بزکشی کنند، ما ھم حاضريم با ايشان بزکشی نمائيم

 متفکر اين شخص واقعاً اگر .   به حيرت افتادند٢درجه " مغز متفکر "شنيدن اين نوع حرف ھا و صحبت ھای بازاری

است و می خواھد رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل شود، پس مردم از فرد بی دانش و بی مغزی مانند دوستم چه 

  ؟ فکر کند و عاقالنه عمل نمايدسالم " رئيس جمھور"آيا اشرف غنی می تواند منحيث .  انتظار خواھند داشت

 که به مذاقش یمدآبا اندکترين  پيش .  خشک و عصبانی است. اشرف غنی انسان تندرست و با ثبات معلوم نمی شود

اشرف غنی الف می زند که از نظراتش در بسياری کشور ھا استفاده می .  برابر نباشد، قھر و غضبش نمايان می گردد

اگر او کدام نظر واالی .  کار نمی بندده ی و رفاه کشور خويش بشود، اما متذکر نشد که چرا آن نظرات  را در راه آزاد

 ٢درجه " مغز متفکر"با اين عمل، . داشت، يک جانی مانند دوستم را به حيث معاون خود معرفی نمی کرد انسانی می

  . و داکتری خويش خط بطالن کشيد" دانش" کرد و بر ترروی خود را سياھ

اجانب برخوردار باشد، وگرنه " استخباراتی"ير کانديدان از حمايت دستگاه ھای  که اشرف غنی ھم مانند سابه يقين

  .ت کانديد شدن را در خود نمی ديدأجر

 

 


