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زخم جنگ

مجتبی حیدرپناه

شکار کنید اما فیلم آن 
را منتشر نکنید

باجناق ابوبکر البغدادی محل اختفای او را لو داد

وزیر آموزش و پرورش:

 در پایان آبان ماه جشن برچیده 
شدن مدارس خشت و گلی در کشور 

را می گیریم
دانش آموزان:به امید روزی که جشن برچیده شدن 

همه مدارس را بگیریم!

حاجی دلیگانی:

 ورود ۱۳ تن »سنگ پا«
 با ارز دولتی

شــعر و ضرب المثل های فارســی، ظرفیت 
عجیبی در توجیــه کاری  و پرت و پالگویی 
ما ایرانی ها دارد.مثال پدرم هرکار اشــتباهی 
که می کرد ،می گفــت:) خودکرده را تدبیر 
نیست!(ما نمی فهمیدیم باالخره چه کسی 
خود کرده! و چه کســی تدبیر براش نیست! 
و ایشان هم در ســایه همین ابهام به زندگی 
اش ادامه می داد. بزرگوار ریزش موی فجیعی 
داشــت!) بقول اصفهانی ها ( به غذا ُسک ور 
میکرد. بعد که غذا را می آوردند می دیدم که 
چند تا تار مو داخلش هست، می گفت: )پیوند 

عمر بسته به مویی است هوشدار...( 
حاال برخی مسوولین هم  قول هایی دادند و  به 
اصفهان هم نمی آیند ببینند اساسا چه شد؟ 

اگر پدرم بود می گفت: )بعــد منزل نبود در 
سفر روحانی!(

جذبسرمایهگذار
)تولیدیانواع
کالههایگشاد(

تبدیلسمندونبه
سیندرال

)آرایشگاهمعجزهشاخ
مجازی(

هواشناسی 
بومی

احتمال  بارش باران؛
 شهروندان گرامی قبل از خروج از 
منزل، از ست بودن لباس ها و همراه 
داشتن تجهیزات سلفی مطمئن شوند.

نيازقندي ها

رئیس بانک: اختالس کنید اما مدارک 
آن را منتشر نکنید!

)سرازیر شدن موج پیام های مشابه 
مسئولین به خطشه(

افاضات 
آقای خطشه ای

رئیس سازمان محیط زیست:چرتكه

یک شوهر خاله:
ما قبال بهش هشدار داده بودیم که باجناق، فامیل نمی شه!

سنگ پا: من از اولش هم ضروری بودم، 
فقط شما اهمیتم رو درک نمی کردید!



شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، منصوره دهقانی

همیاران: فرشته قائمی ، سید محمد تقوی، مسعود صفری
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

SDI مراسم امضاء سند جامع تبادل اطالعات و خدمات مکانی

دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. فرهنگ 
منشوری

ام
شک
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ی 
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حرکات  موزون

در نامربوطی داعش و عشق فرماید:

شب سرزده آمدی مکانت دادم

ویزای سفر به اصفهانت دادم

ای کاش تو هم پلی نشان می دادی

حاال که سی وسه پل نشانت دادم

دیدم همه را به جشن و رقص وشادی

شادند که تکه تکه شد "بغدادی"

پرونده ظلم داعش اما باز است 

مثل تِه فیلم اصغر فرهادی

علیرضا یعقوبی

 اگه احیانا یادتون رفت که توی اتوبان یا 
خیابون،دور بزنید و تقاطع رو رد کردین،الزم 

نیست  ۳۰کیلومتر برین تا تقاطع  بعدی. 
باید هوشمندی و آریایَیت و هند و اروپایَیت 

خودتون رو همین جاها نشون بدید دیگه. 
با یه دنده عقب جانانه که معموال بخاطر 

استرس با سرعت باال انجام می شه، سهم 
کوچکی در حفظ طبیعت و کاهش آلودگی 

هوا داشته باشیم. درسته که فحش میخورین 
و آباد میشین ،درسته که احتمال برخورد 
چند ماشین غیر آریایی به هم زیاد میشه 

ولی خدارو شکر که به طبیعت،هوا و ماشین 
آسیب نمیرسه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست "بگيرُم

شکفته شد گل خشخاش و سکته زد بلبل

اضافات 
آقای خطشه ای
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 شما اول
 امضاء کنین...

چرا همیشه 
سختاشو، اس دی آی 
هاشو میدن من اول 

امضا کنم؟


