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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

 
  عنايت وھمن: فرستنده

  ٢٠١۵ اکتوبر ١۴
  

  چند اصطالحمعنای 
  

 .دھيد می خودۀ ھمساي به را ديگری .داريد می نگه را يکی .داريد گاو دو  :سوسياليسم
-------------------------------------------------------------- 

 .کند شريک شيرش در را تان ۀھمساي و شما تا گيرد می را ھا آن دوی ھر دولت .داريد گاو دو  :کمونيسم
-------------------------------------------------------------- 

 .فروشد می شما هب را آن دولت .دھيد می دولت به را شير.داريد گاو دو  :فاشيسم
-------------------------------------------------------------- 

 .بماند باال ھمچنان ھا قيمت تا ريزيد می زمين به را شيرھا.دوشيد می را ھا آن دوی ھر.داريد گاو دو : کاپيتاليسم
-------------------------------------------------------------- 

 .گيرد می را گاو دو ھر کندو می تيراندازی شما سوی به دولت.داريد گاو دو :نازيسم
-------------------------------------------------------------- 

 .دوشند می را ھمديگر و کشند می را شما گاوھا.داريد گاو دو :آنارشيسم
-------------------------------------------------------------- 

 .اندازيد می ھا شير ظرف ميان در را خودتان و کنيد می اندازی تير ھا آن دوی ھر به .داريد گاو دو :ساديسم
-------------------------------------------------------------- 

 .دوشيد نمی را سفيد گاو ولی دھيد می سفيد گاو به را سياه گاو شير .داريد گاو دو :آپارتايد
-------------------------------------------------------------- 

 .دھيد می خودشان به را شيرشان بعد و دوشيد می را ھا آن .داريد گاو دو :مرفه دولت
-------------------------------------------------------------- 

 را آنھا شير نداريد وقت ولی کنيد می پر نسخه  ٣ در را فرم ١٧ ھا آن شناسنامه تھيه برای.داريد گاو دو :بوروکراسی
 .بدوشيد

-------------------------------------------------------------- 
 می وتو شما به دادن شير از را ھا گاو انگليس و مريکاا و ھا آن دوشيدن از را شما فرانسه.داريد گاو دو :ملل سازمان

 .دھد می ممتنع رأی نيوزلند .کنند
-------------------------------------------------------------- 

 .دوشد می را ھا آن شما ھمسر .کنيد می ازدواج داريد، گاو دو :آليسم ايده
-------------------------------------------------------------- 

 .دوشيد می را ھا آن خودتان ھنوز اما .کنيد می ازدواج .داريد گاو دو :رئاليسم
-------------------------------------------------------------- 

 .بدوشيد را ماده گاو است زشت .داريد گاو دو:متحجريسم
-------------------------------------------------------------- 

 .بدوشيد را ماده گاو نداريد حق.داريد گاو دو :فمينيسم
-------------------------------------------------------------- 

 .کند نمی فرقی بدوشيد را کدام ھر داريد ماده و نر گاو دو :پلوراليسم
-------------------------------------------------------------- 

 .شود می محدود آزاديشان چون دوشيد نمی را ھا آن .داريد گاو دو:ليبراليسم
-------------------------------------------------------------- 
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 ؟نه يا بدوشيد را ھا آن که گيريد می رأی ھا ھمسايه از.داريد گاو دو :مطلق دمکراسی
-------------------------------------------------------------- 

 .نيست دين به نيازی پس داريد دوگاو :سکوالريسم
-------------------------------------------------------------- 

 آب..............دوشيد می ھم را شيرشان ........رسيد می ھايشان نياز و جا و خوراک به :داريد گاو دو :خدا به ايمان
  رسيد می آسمان به و کنيد می را ھا ھمسايه مراعات ھم...کنيد می مصرف خودتان ھم ....... کنيد نمی اش قاطی

-------------------------------------------------------------- 
 زمان امام اميد به نتا ۀخانواد و نتاخود و کنيد می مالھا و جمھور رئيس و رھبر فدای را شيرھا و گاوھا : ايرانيسم
 می را احمقانه کار اين زده آخوند ايرانيھای بتهال .دکني می ھم افتخار بھش و يدھد می ادامه فالکت و بدبختی رابه زندگی
  .دھند نمی سواری ديگر آنھا ،است شده کج ھايشان پاالن و اند شده بيدار که آنھا نه کنند

 


