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 ۰۹/۱۱/۲۰۲۰                                                                          حسینی رفعت

 

 بزرگ! یبشاک : درغگو
 

  

 ما شب شد.  صبح دنیا سر ۵امروز از ساعت 

بشاک یعنی دروغگوی  درفیسبوک به یک خراسانی )پنجشیری( برخوردم . این پنجشیرزاده }  

 است.  { بزرگ 

 قهارعاصی پنجشیری گمان می برد که  مانند حیدری وجودی پنجشیری و

 !  تا دنیا باشد فارسی خواهد بود

 . 

 وآن دم یک راه دارد: 

 دروغ         ¨

 دروغ لمبراول: 

  

Omar Mehraban 

 عمرمهربان 

  :رسی خواهد بودتا دنیا باشد فا 

تا مثنوی موالنا جالل الدین و دیوان شمس، و شاهنامه فردوسی، در جهان باشد فارسی نیز  

 خواهد بود،  

روایت است که از دانایی در مصر پرسان کردند چرا زبان عربی بر مصر مسلط گردید در  

دا نکرد و  حالیکه در خراسان با وصف قبول دین اسالم زبان عربی بر زبان فارسی سلطه پی

 .زبان مردم آن دیار فارسی باقی ماند ؟ وی در جواب گفته بود : چون ما فردوسی نداشتیم

به باورمن با موجودیت مثنوی موالنا جالل الدین تا جهان باشد فارسی باقی خواهد بود، زیران  

جهانیان نیاز به عشق و محبت و پذیرش دارند، خشونت دارد جایش را به مدارا و همدیگر  
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پذیری می دهد و موالنا پیام آور عشق و محبت است ، بناً آینده در قلمرو اندیشه های موالنا  

 .بود   خواهد 

 . 

 دروغ لمبردوم: 

 :خاطره ای از احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور

 احمد شاه مسعود صاحب شمشیر و کتاب  

 دل نا خواسته برایم اجازه داد  از احمد شاه مسعود اجازه خواستم که به پاکستان می روم وی با

احوال پرسی ، از من  دیده بعد  زمانی که تقریباً چهار ماه بعد از پاکستان بر گشتم وقتی مرا 

 ؟در این چهار ماهی که در پاکستان بودی کدام کتاب ها را مطالعه کردی   سوال کرد

 ..... 
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