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 15/02/2019            م. عزیز عزیزی

 سخنی با والدیمیر پوتین 
 برژنف ثانی()

 

 
 
 
 "نـیـوتـیر پـوالدیم" با سخنی

 عــینـتخــت بلشویک ل وارث

 و دارمـه تـمختصر ب نــیـسخ

 ازین پند گیر ن وـگوش می ک

 االـدوران شـــوروی ح تـرف

 ینـس ننگـب یاه وـاِر ســروزگ        

 شوروی نمود لینن ه درـچ آن

 نین؟ـچنان و چ آن نکرد رـلته       

 آن بیش از و چهل میلیون نفر

 نــیـان استالزمـدر  دـکشته ش       

 خونخوار وحشیِ  خرسبرژنف 

 کین نفرت و و هیوالی وحش آن                           

 وحشی سرخ حمله کرد باقشون

 خون نمود رنگینارا زملک م     
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 3از 2

 حسرت خجالت و با شکست و

 نـحـزی زار و دار وـدغبا دل       

 جهاد زروه ما ب رفت از ملک

 نــر بلشویک دشمـــن دیـلشک     

 سال کنون ارـچه بعد هشتاد و

 خوب ببین و نـبازک چشم خو     

 خـریأـل تـــزابمــبلشویک در 

 ینـن شد نعش گـَند آن سنگـدف     

 انـگذشت زم د آموخت ازـبای

 این آن و ز را زـدرس باشد ت    

 شود حــــاال یـوم مــک معللی

 دین حکمت و فهم و عقل و دوری از    

 ـباه کردی!رار اشتـــاز تکـب

 رینـو نمود دیـآنچه اسالف ت    

 شام روانب ای خون کردهسیل 

 نکــرده است همین الکوـکه ه   

 وریه راـــناه سـردم بیـــگــــم

 ! نمائی ای الدین ل عام میـقت   

 نفاق ر وـفـل کـــاتحادت باه

 ینـنـآه دار وـن پایــنیست ای  

 مـالـف ظـبرژن عاقبت چون

 نـرخ نشیــای کاخ سـقـرف و  

  ساری نگون و تـهمه خفبا 

 نـزمی وی رهسپار زیرـش می         



  
 

 

 3از 3

 ـاممردم شـه و بــایات تاز جنـ

 نفرین ترا به جز نیست حاصل         

 رهان درنده ات چــون توهمــ

 نفرت وکین اهل خونخواراند و          

 همه شما حتمیست این شکست

 نینـح   وـاه بــدر ـرد سپـدر نب   

 شام کشور زد ده خواهید شـران

 دۀ حق بود به صدق ویقینوع  

 

 شنو به ختم کالم« عزیزی» از  

 که باشد به کارخویش رهین هر    

 

 

را مطالعه کنند، می  شاعر شیوا بیان   سروده های دیگری از اینخوانندگان محترم متمایل باشند که هرگاه تذکر: 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با "کلیکی" بر
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