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 ۷2/۰۷/2۰2۰                                                                              حسینی رفعت
 

 یپارس شعر خواجه در
 :نستیخواجه ا یمعن

 .[ صاحب؛ بزرگ؛ آقا؛ مهتر؛ َسرور؛ خداوندیمی]قد 
 .دار؛ دولتمند[ مالیمی]قد

 .خی[ شیمی]قد 
 .هیخا ی[ بیمی]قد
 :باشد ها نیاز یک ی تواندیخواجه زاده م ایخواجه  نیا

 ن ید مشهورساخته شده در *
 حزب خلق *
 یحزب وحدت اسالم *
 یمحمودغزنو *
 زمامدارسابق پاکستان االحقیض *
 بچه سقو*
 ی اشرف غن*
 یراز یشاه شجاع دروقت حافظ ش*

 یاسالم مجاهد میقس میفه *
 .وناقص عقل<بداند نیکه بانوان را >ناقص د یآدم *

  نیکه بلدند}}  ساختن شعر {{ است، چن یکار گانهیکه   ،یرازیحافظ ش ش،همچونیاند دهیپوس بندهٔ خرافه و شاعران  
 :کنند یم اریواجه بادار[[ ت ]]  خ یبرا یشعر
 
 وقت شناس  م  یند یسمع  خواجه رسان ا به
 صبا باشــد  یکه دراو اجنب یخلوت به
 آر وخوش بخندانش  انیبم یی فهیلط

 که دل  اوبدان رضاباشد یی بنکته
 بپرس  نقدربلطفیآنگهش زکـــَرم ا پس
 تقاضاکنم رضاباشد  فهیگروظ که
 
 :کرد یگر وزهیدر نیشعرچن نیبه پول داشت، باپرداختن ا ازی!! حافظ[ نبیچون ] لسان الغ هم باز و
 

   به پنج شخص  عجب ملک فارس بود آباد  ابواسحاق خیبه عهد  سلطنت  شاه ش 
   بداد شیبپرورد و داد ع شیکه جان خو  بخش   تیهمچو او وال ینخست پادشه  
   ادیبه از او آسمان ندارد  یای اضکه ق  ن یمجدالد خیاسالم ش یدگر مرب  
   بسته گشاد یهمت او کارها منیکه   ن یالد نیام خیابدال ش یهیدگر بق  
   کار مواقف به نام شاه نهاد یبنا  فیدگر شهنشه دانش عضد که در تصن  
   ببرد از جهان به بخشش و داد  کیکه نام ن  ادلیقوام در یچو حاج میدگر کر  
   امرزاد یعز و جل جمله را ب یخدا  بنگذاشتند و بگذشتند  شیخو رینظ  

  هارده
 حافظ آثار

 حافظ مقطعات
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_khwaja_dar_sher_parsi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/rafat_h_khwaja_dar_sher_parsi.pdf


  

 

 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 
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آنان  یبسو یودولت یحزب ی>سازند< تا موقف یم  و کنند یگلوپاره م و ندینما یاستغاثه م ،حزب خلق یبرا ایو
 : گزدلک! گردد

 ما  توحزب
 قهرمان ما  توحزب

 ما  کرانیب دیام ما، دیام
 .بنام تو خورم قسم بنام تو، بنام تو، یهزاربارم

{ پُف نموده اند! یکه حافظ را شاعر }عارف اسالم آنست ز،ینفرت انگ ییسو از زویَدردانگ  کطرفیاز ،یقتیحق
ماسه  حزب خونخوارآنان )جور( کرده است، ]شاعرح و نیام وببرک و بینج یرا بسبب آنچه برا یپرچم نیوا

 .[ تراش! کرده اندیانقالب یسرا
 ... 
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