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 کاندیدهای پارلمان!جدید لیست 
 

 پس ازینکه چندین بار به کمیسیون وکیل سازی زنگ زدیم و شفر روان کردیم آخر پلهٔ شان تنگ شد و لیست حقیقی 

که در بین شان فرزندان وکیل صاحبان کنونی هم خود را را  ی والیت کابلو سناتور می شدگی هاشوقی های وکیل 

 برای ما روان کردند. با کمی جزئیات آنها تخته کرده اند! 

ی خیلی شکر کردن و خیر و خیرات جاازیم. که آنرا همرای شما دوستان شریک نسدور از جوانمردی دانستیم  ما هم

ر دیگوکیل های که در  از کاندیدهای ما از چندین قسم صفات و کماالت برخوردار هستند یکهر دن است که امسالدا

 . در ذره بین هم دیده نمی شودو این ممیزات کشورها این استعداد ها 

ازهم بپشیمان نشوند و وطن خدانخواسته رای بدهید که  به این وکیل ها هرچه زودتربه ای خاطر هموطنای عزیز

  !نماند همینطور پریشان و بی سروسامان

کاندید ، بعداً خورد ضابط در لیسهٔ حربیه و فعالً متقاعد ،سواد آموزی ه سابق متعلم در مکتبپای کوتقلم الدین  -

 نشان انتخاباتی کچالو. .از خیرخانه

 .از کوتهٔ سنگی کاندید ،سابق مامور اطفائیه و پسانها چپراسی در مربوطات وزارت معارف شربت زاده  -

 .نشان انتخاباتی قاطر

، سابق سرطبیب کلینیک رهنمای خانوده شفاخانهٔ عقلی و عصبی علی آباد والدیمدیر بخش فعالً  ډاکتر غمزده -

 نشان انتخاباتی که با دیگران مغالطه نشوه، چلپاسه. .کاندید پارلمان از کارتهٔ سخی در لغمان،

مسابقات  رئیس حاال و  مرغ دزدهاکوچهٔ در یش وکیل گذر شش سال پ متخلص به کله خام،نافگیر  نامراد -

 نشان انتخاباتی بودنه. .در شیرپور کاندید مستقل از وزیراکبر خان مینه جنگیمرغ 

کاندید بی جوره و بی  ،۳یان رمکرودر  نصوار فروشسابق قصاب در مسلخ خیرخانه حاال گاو دزد  افسقال -

 دارندهٔ نشان انتخاباتی قطی نصوار. .رقیب از مکروریان ها

 همیطور ارمان بهچون ټولی خاکباد متوفی پنج سال پیش،  قوماندان کنډک در خدا بیامرز ډگروال سنگرزاده -

 نشان انتخاباتی قبرستان. .، نامش را بخاطر خشنودی ارواحش در لیست شامل ساخته اندهو وکیل نشد هدل رفت

مین هو ببود هم خوده کاندید کده پیش سال  که هفت کانتین پارلماندخل در  میرزا سرټمبه سابق مامور خرچ و -

 .تخمی است کاندید  از منطقهٔ داراالمان نشان انتخاباتی ترهٔ سناتور مشهور  خاطر به
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از  به نمایندگی یک جوره کاندیدمعلمین دینیات در پوهنتون میدان وردک سابق وقاری شکمبه  مال غافلگیر -

 )مقصد کلوخ است(..خ طهارتل  ق   سه عدد نشان انتخاباتی .افغانستان حزب اسالمی

مان کاندید پارل خر دزدهاناحیهٔ  سابق سرمامور درمشهور به موسیچه شیله خم بادام گل و ضابط متقاعد ښاغلی  -

 نشان انتخاباتی پاالن خر. .از تمام منطقهٔ دوغ آباد

زده  قوماندانان شپشو  کالنتر بیکارها از جانب مال، نخبهٔ کشور هایکاندید وکیل خط این ضمانت  و اسناد تحصیلی

در ضمن تحصیالت  است. منظور گردیدههم کشور جمهور صاحب از طرف رئیس و  ان مهر منطقهٔ شو خشتک کشال 

منتظر هستند که با بدست آوردن رای هموطنان بی  وکیل برحال نیز تصدیق گردیده،چند نفر  مسلکی شان از طرف

رای بسال دیگر تکیه بزنند و بازهم  هشتالی  هفتخبر، بیچاره و خوشباور ما بازهم بر چوکی های پارلمان برای 

 )ومن هللا التوفیق(. خزمت کنند.وطن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تــذکــر:

را هم مطالعه کنند، می توانند با و مطالب دیگر این نویسنده  نبشته هاهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت  عکس اجرای "کلیک" بر
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