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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

 
  سيد موسی عثمان ھستی 

١۴/٠٨/١٠ 

   بامفھوم بزرگتاهيک طنزکو

  ازيک ھمه کاره بيخبرازخود
  

   بوداما در لباس خبر خواندم که در حقيقت يک طنز)بی بی سی(شيطان بزرگ خليفه خبر جالبی را در سايت 

   ) خبر نداريم در داخل موزيم ھر اثری که ھست، ما از آن: مدير موزه غزنی (

  

  
  عکس از موزيم گريخته که به مديريت موزيم مقرر شده است

  

دير موزی آقاکهاين جمله باال نه تنھا يک طنز است بلکه نشان می دھد  یيم م ين ھای ُ م، غزن ی سرکرد ھای زم ل

رده شده يمکه در موزيبل است ويا دزد ماھر که خودرا به کوچه حسن چپ زده ھرچيز ی کاھچھارد ا ب ه يغم  بوده ب

زی در آن موجود نيستو به  ر عکس .جز مھر والک چي ا است اگ ن ج ی خوشبختی در اي دير صاحب   ول اب م جن
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ام  يم درموز در ھمان غزنیموزيم ه سرقت  نگھداری شود بعد از گذشت سالھا قيمت تم ار ب هآث ائی  را رفت ه تنھ ب

  .زنده می کنددوباره صاحب قيمت عکس مدير

  شرطی که در زير عکس نوشته شوده ب

  )ھمه چيز دردسترس من است من از آن چيزھا خبر ندارم(

ه  وقتی که اين جمله نوشته شود عکس انتيک باال که در عصر خود جوره  ع ب نخواھد داشت و شايد خوبترين منب

ه يردر بازارانتل ھا دامليونھا صد در صد روزی به قيمت يقات انسان شناسانه به شمار آيدخاطر تحق ستان ک ک انگل

ه قيمت خوب ، درآن بازار از خيرات سر دولت انگليس بدون پرسش قانونی  بفروش می رسدمسروقهتمام آثار   ب

  .فروخته خواھد شد

  .ست که دزدان را ھراسی از کردار شان نيستاين مشوره از روی دلسوزی داده شده است ورنه معلوم ا

 

 

 


