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حنیف رهیاب رحیمی

پس ازینکه چندین بار به کمیسیون وکیل سازی زنگ زدیم و شفر روان کردیم آخر پلهٔ شان تنگ شد و لیست حقیقی
شوقی های وکیل و سناتور می شدگی های والیت کابل را که در بین شان فرزندان وکیل صاحبان کنونی هم خود را
تخته کرده اند! با کمی جزئیات آنها برای ما روان کردند.

ما هم دور از جوانمردی دانستیم که آنرا همرای شما دوستان شریک نسازیم .جای خیلی شکر کردن و خیر و خیرات
دادن است که امسال هریک از کاندیدهای ما از چندین قسم صفات و کماالت برخوردار هستند که در وکیل های دیگر
کشورها این استعداد ها و این ممیزات در ذره بین هم دیده نمی شود.
به ای خاطر هموطنای عزیز هر چه زودتر به این وکیل ها رای بدهید که خدا نخواسته پشیمان نشوند و وطن بازهم
همین طور پریشان و بی سر و سامان نماند!
-

قلم الدین پای کوته سابق متعلم در مکتب سواد آموزی ،بعدا ً خورد ضابط در لیسهٔ حربیه و فعالً متقاعد ،کاندید

از خیرخانه .نشان انتخاباتی کچالو.

 1از 2

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

-

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

نشان انتخاباتی قاطر.
-

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

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

نامراد نافگیر متخلص به کله خام ،شش سال پیش وکیل گذر در کوچ ٔه مرغ دزدها و حاال رئیس مسابقات مرغ

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

افسقال گاو دزد سابق قصاب در مسلخ خیرخانه حاال نصوار فروش در مکروریان  ،3کاندید بی جوره و بی

رقیب از مکروریان ها .دارندهٔ نشان انتخاباتی قطی نصوار.
-

خدا بیامرز ډگروال سنگرزاده قوماندان کنډک در ټولی خاکباد متوفی پنج سال پیش ،چون همین طور ارمان

به دل رفته و وکیل نشده ،نامش را به خاطر خشنودی ارواحش در لیست شامل ساخته اند .نشان انتخاباتی قبرستان.
-

میرزا سر ټمبه سابق مامور خرچ و دخل در کانتین پارلمان که هفت سال پیش هم خوده کاندید کده بود و به

همین خاطر به سناتور مشهور است کاندید از منطقهٔ داراالمان نشان انتخاباتی ترهٔ تخمی.
-

مال غافلگیر و قاری شکمبه سابق معلمین دینیات در پوهنتون میدان وردک یک جوره کاندید به نمایندگی از

حزب اسالمی افغانستان .نشان انتخاباتی سه عدد قلخ طهارت(.مقصد کلوخ است).
-

و ضابط متقاعد ښاغلی بادام گل شیله خم مشهور به موسیچه سابق سرمامور در ناحیهٔ خر دزدها کاندید پارلمان

از تمام منطق ٔه دوغ آباد .نشان انتخاباتی پاالن خر.
اسناد تحصیلی و ضمانت خط این کاندید وکیل های نخبهٔ کشور از جانب مال ،کالنتر بیکارها و قوماندانان شپش زده
و خشتک کشال منطقهٔ شان مهر و از طرف رئیس صاحب جمهور کشور هم منظور گردیده است .در ضمن تحصیالت
مسلکی شان از طرف چند نفر وکیل برحال نیز تصدیق گردیده ،منتظر هستند که با بدست آوردن رای هموطنان بی
خبر ،بیچاره و خوشباور ما بازهم بر چوکی های پارلمان برای هفت الی هشت سال دیگر تکیه بزنند و بازهم برای
وطن خزمت کنند( .ومن هللا التوفیق).
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