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سخنی با والدیمیر پوتین
(برژنف ثانی)
سخنی با "والدیمـیر پـوتـیـن"
وارث تخــت بلشویک لـعــین
سخـنــی مختصر بـه تـو دارم
گوش می کـن و پند گیر ازین
رفـت دوران شـــوروی حـاال
ار سـیاه و بـس ننگـین
روزگــ ِ
آن چـه در شوروی نمود لینن
هتلـر آن نکرد چنان و چـنین؟
چهل میلیون نفر و بیش از آن
کشته شـد در زمـان استالـیــن
وحشی خونخوار
برژنف خرس
ِ
آن هیوالی وحش و نفرت و کین

حمله کرد باقشون وحشی سرخ
ملک مارا زخون نمود رنگین

شماره  1از  3صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

با شکست و خجالت و حسرت
با دل دغـدار و زار و حـزیـن
رفت از ملک ما به زرو جهاد
لشکـر بلشویک دشمـــن دیــن
بعد هشتاد و چهـار سال کنون
چشم خو بازکـن و خوب ببین
بلشویک در مـــزابــل تـأریـخ
دفـن شد نعش گـَند آن سنگـین
بایـد آموخت از گذشت زمـان
درس باشد تـرا ز آن و ز این
لیک معلــوم مـی شود حــــاال
دوری از عقل و فهم و حکمت و دین

بـاز تکــرار اشتــباه کردی!
آنچه اسالف تـو نمود دیـرین
سیل خون کرده ای بشام روان
که هـالکو نکــرده است همین
مــــردم بیـــگـناه ســـوریه را
قتـل عام می نمائی ای الدین!

اتحادت باهـــل کـفـر و نفاق
نیست ایــن پایـدار و آهـنـین
عاقبت چون برژنـف ظـالـم
و رفـقـای کاخ ســرخ نشیـن
با همه خفـت و نگون ساری
می شـوی رهسپار زیر زمیـن
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از جنــایات تـو به مردم شــام
نیست حاصل ترا به جز نفرین
همــرهان درنده ات چــون تو
خونخواراند و اهل نفرت وکین
این شکست همه شما حتمیست
در نبـرد سپــاه بــدر و حـنین
رانـده خواهید شد ز کشور شام
وعدۀ حق بود به صدق ویقین
از «عزیزی» شنو به ختم کالم
هر که باشد به کارخویش رهین

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