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 فرخنده خونین بهار
  

 کردند  مسلمان ویـبان سر   رـب تهمتی دشمن مسلمان و جانی و آدمکُش چند
 کردند نیانما ویشـخ سییمـونا بـی همه وطن س  مـونا ُکشتن   بر همه کردند سعی

 کردند انسان دشمن   روه  ـگ بـشحجا بـی او ادر  ـچ زدن چشم یک به دورکردند
 کردند فراوان و بیش لگد و مشت سرش بر او تن   و جان به نمودند ُگرگ چون حمله

 کردند نمسلما تمثیل   و گفته انـزب بر رـبـاک هـلـوال رـیـبـتک رهـعـن هم باز
 کردند نمایان خویش گری وحشی همه کردند نثارش دشنام و َدو اـه صد همه

 

 کردند آن او به خواست نمی اسالمنآچه آ کردند خمیرش و خورد لگد و مشت صد زیر

 کردند انــنمای خویش انسانیت   ضد   انسان چون او به ننمودند رحمی هیچ
 کردند فراوان و یشب ددمنشان خود خشم   او صورت   و سر ز شد روان سیل چون خون

 کردند جان زتنش بیرون همه آنسان تاکه کوبیدند او سر بر لگد و مشت با بیش

 کردند چاالن او جسم   روی نیز یمـوتـر او به ننمودند یـمـرح صله مـازهـب

 

 
 

 کردند چراغان خشم از آتشی سرش بر نـزمی روی ورا نمودند پرتاب باز
 کردند نمایان وخوشنود راضی را خویش سوختنش از پس دـــبنمودن شادیانه

 کردند عنوان اسالمیت هـمـه سفأت با کردند آنان که خویش وحشیگری همه

 کردند مسلمان نام با همه بازی بلکه بودن وحشی که گونه آن اسالمیت نیست

 کردند جوانان کار این که وافسوس حیف بودند انــجوان قـخل همه امید چشم  
 

 کردند مسلمان به ناحق تهمت چنین که کوردالن این وبه جوانان به بادا شرم

 کردند نمایان خویش ضدیت   الـبرمَ  وطن ناموس وبه اسالم وبه خلق بر همه

 کردند شیطان ۀگفت از پیروی مـو به مـو زنی ُکشتند که بود چنان نه قرآن امر  
 کردند قرآن وبه مسلمان به اهانت که سری خیره و گیُسفل آن از آمد بدست چه
 کردند شیطان همکاریی همه این چرا پس پیاز سر  و پا و مفتی نی و قاضی یکی نه
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