
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 
 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، موالنا سعید افغاني : د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 «عزیزی » نوشته : الحاج محمد عزیز 

 م۲۱۰۲می     ۲   تاریخ نشر  : 

 

 
 

ماه مه روز جهانی کارگر به پیشواز اول  
 

 امروز که روز کارگران است بجهان

 وز ظلم وستـــم تمـام ایشان به فغان

 در عالم سرمـــایه شوند استثمــار

 در مر کز بلشویک همه بد تر از آن

61:61ساعت  -عزیزی  

16-10-3162 -چهارشنبه   

*** 

 بر بادی خرمن عمر کارکران ودهقانان
 

ن داد زدندآنها که به اسم کارگرا  

 وز بهر دهاقین همه فریاد زدند

 قدرت که بدست حزب آنهاافتـاد

 خود خرمن عمر خلق بر باد زدند

61:01ساعت  -عزیزی  

  اول می  -چهارشنبه 

**** 

   کار به کار گر وزمین به بزگر !!!

  

 گفتند: که کار به کار گران خواهـد بود

 هم جمله زمین بــه بزگران خواهد بود

نکردیم که سر انجـــام عمـلما فکر   

 بر گور ستـــم مــــکان شــان خواهد



څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 2 » صفحه :   
 

60:11ساعت  3162ساعت اول ماه می  -عزیزی  

 ****  

   ظلم احزاب کمونیستی بد تر از ظلم هتلر بود
  

 آنها که به توده ها ، گلو پاره کنــند

 کننــد  دیدیم که چسان ؛ خلق بیچاره

 احزاب چپی اگر بقــــدرت بر سنــد

 ظلمــی بتر از هتلر بد کــاره کننــد

62:31ساعت  -عزیزی  

اول می -چهارشنبه   2013 

  ****  

   خانه ( –لباس  -کالی دودی ) نان  -کور 

  

 گفتند : به خلق ، نان وکاال بدهیـم

 هم خانه , آپارتمــــــان و ویال بدهیم

 قدرت چو بدست گرفته ،ایشان گفتنــد

تنهـــا بدهیــممرمی و کفـــن وقبــر   

62:01ساعت  -عزیزی  

اول ماه مه روز جهانی کاگر -چهارشنبه   2013 

 ****  

     احزاب کمونیستی به کارگران  وعده های عملی 
  

 بر کارگر ودهقان چه بسا کار دهیم

 مسکن ولباس ونان بسیار دهیــم

 گر ما ندهیم برای تان این همه چیز

ـمقبر وکفن ومــــرمی رگبار دهیــــ  

 

62:11ساعت  -عزیزی  

3162اول ماه مه روزجهانی کارگر   

 پایان

  

3162اول ماه مه روز جهانی کار گر   

هجری شمسی 6233برابر به : یازدهم ثور سال   

هجری قمری 6020جمادی الثانی سال  36مطابق به :    

 

  

 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ           www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

