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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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رفعت حسینی

خواجه در شعر پارسی
معنی خواجه اینست:
سرور؛ خداوند.
[قدیمی] صاحب؛ بزرگ؛ آقا؛ مهتر؛ َ
[قدیمی] مالدار؛ دولتمند.
[قدیمی] شیخ.
[قدیمی] بی خایه.
این خواجه یا خواجه زاده میتواند یکی ازین ها باشد:
*مشهورساخته شده در دین
*حزب خلق
*حزب وحدت اسالمی
*محمودغزنوی
*ضیاالحق زمامدارسابق پاکستان
*بچه سقو
*اشرف غنی
*شاه شجاع دروقت حافظ شیرازی
*فهیم قسیم مجاهد اسالمی
*آدمی که بانوان را <ناقص دین وناقص عقل>بداند.
شاعران بند ٔه خرافه و پوسیده اندیش،همچون حافظ شیرازی ،که یگانه کاری که بلدند{{ ساختن شعر }} است ،چنین
شعری برای [[ خواجه بادار]] تیار می کنند:
به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
به خلوتی که دراو اجنبی صبا باشــد
لطیفه یی بمیان آر وخوش بخندانش
بنکته یی که دل اوبدان رضاباشد
پس آنگهش زکـــَرم اینقدربلطف بپرس
که گروظیفه تقاضاکنم رضاباشد
و باز هم چون [ لسان الغیب!! حافظ] نیاز به پول داشت ،باپرداختن این شعرچنین دریوزه گری کرد:
به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق
نخست پادشهی همچو او والیت بخش
دگر مربی اسالم شیخ مجدالدین
دگر بقیهی ابدال شیخ امین الدین
دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل
نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند

به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد
که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد
که قاضیای به از او آسمان ندارد یاد
که یمن همت او کارهای بسته گشاد
بنای کار مواقف به نام شاه نهاد
که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد
خدای عز و جل جمله را بیامرزاد

ردهها
آثار حافظ
مقطعات حافظ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ویا برای حزب خلق ،استغاثه می نمایند و گلوپاره می کنند و می <سازند> تا موقفی حزبی ودولتی بسوی آنان
گزدلک! گردد:
توحزب ما
توحزب قهرمان ما
امید ما ،امید بیکران ما
هزاربارمی خورم قسم بنام تو ،بنام تو ،بنام تو.
حقیقتی ،ازیکطرف َدردانگیزو از سویی نفرت انگیز ،آنست که حافظ را شاعر {عارف اسالمی} پُف نموده اند!
واین پرچمی را بسبب آنچه برای نجیب وببرک و امین و حزب خونخوارآنان (جور) کرده است[ ،شاعرحماسه
سرای انقالبی] تراش! کرده اند.
...

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

