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 !!!درد پايان ناپذير

، پيرزنان ام اھالی آن منطقه اعم از، قتل عغزه نوار اسرائيل بر بمباردمانھای خونين اخير

ديده ھا  ن فاجعه، خون ازاي برابر جھانی در ۀخموشی جامع سال واطفال ُخرد پيرمردان و

 در سمع انسانھای بشردوسته قلم اين فجايع را ب ۀحربماست تا با  بر .جاری ميسازد

 دران منطقه بر پذيروشن بسازيم که چه مصيبت پايان ناھمه ره ب سراسر جھان رسانيده و

  : جھانيان به تماشا نشسته اند گان فلسطين ادامه دارد وبی وسيل

را شبان يھود  لهـــــــگ  رمه ميبرد اين چو       ای شان يھودارتق و ربـــــــــــــع ارت حق  

زبان يھود م افتاده ازـــــــــبھ  جھان  کنون       ردانــــــــــود سرگيھ از  بسی  مـده ايـينشـ  

آستان يھود  هب  ،اراـــــــان نصـه داسـتبــــ       تباری نيستھيچ اع رـــــــــکه دگ را دایخ  

شان يھود  و رّ ـــــــفَ   رديدهــــرتبه گـم بلند       کرد سيه برابر ـاک ـــــــــبخ ،اقفن تـــــرا   

ان يھودـــــبج  ميخورد  ، قسمکه اين محيل       ؟؟ه دنيا چيست؟ـــــينگ به گفتار اعتبار پس  

مان يھودـــــــسرت گ  بر ا کسی نبرد ه تک       نـــــــعتاب مک  دوستان به سر  من ززيع  

دوستان يھود ، دشمنی دارند وــــکـــــه با ت       ، نميدانیکه را رـــــــشمری ھدوست مي تو  

دان يھوــــــــــود دکب  داوتـع اع تم از رپ       سياست روز ۀنــــصح در که  وش باش بھ  

بان يھوده گ سايـــــــرن بود ه سايه سوزک     پناه ديوارش   ميکنی اندر  هيـــــــــتک ه چـــ  
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اروان يھودـــــــــــک ه منزل مقصودد برسـ       برنخيزی ای غافل رــــاگ  غفلت واب خ ز  

کمان يھود گشته از  اــــــرھ  ،ملــظ تير ز       گرديديم ــــارــــــروزگــــ  معصيت ارکـش  

ان يھودـــــدھ بر ت نکوبيم ه مشب ـــرـــاگـ       نيستی بکشدرا به  ا م ی ـتــــــــــــای ھسنب  

  ستا وکب بخت عرب دگرگونک» اسير« 

  ، آسمان يھوددارد ر ــــــــــــدگـ که آفـتاب 

اسرائيل و  ھيونيستیص غاصبدولت  ،فوقدر منظومۀ " يھود"از  مرادياددھانی ميکنم که 

  !!!د، نه خلقھای بی گناه يھودشنميبا انصارشايادی و 

  

  

  

  ) م 2000 نومبر ،بن المانــ  »اسير«  نسيم .م( 

  

  
  

 


