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"نه نان دارم و نه آزادی... اما.. دنيا را من ساختم "  
١٣٨٨ ري ت٣چهارشنبه                                                                                                                            یوزي ديسع    

   
  تدنيا را من ساختم و با دس  : یپيام سعيد يوز

 یزادآنه نان دارم و نه  .…اما از زمين تا آسمان… خود پرداختم
نه نان دارم و نه  .…اما از زمين تا آسمان… دنيا را من ساختم و با دست خود پرداختم :پيام سعيد يوزی

  …آزادی

به صورت تشکل و نهادهای  بگذاريد از صميم قلب تمامی آن عزيزانی که چه به شکل فردی و چه

شان  قدردانی عميق و رفيقانه خود را تقديم اند، را مورد حمايت مادی و معنوی خود قرار دادهگوناگون، ما 

  .کنم

کارگری، اگر چه ما جمعی از کارگران اول ماه مه به طور غير انسانی  های رفقای هم سرنوشت و خانواده

قوت قلبی برای ما بود که  ا در سطح داخلی و جهانیسخت دستگير و زندانی شديم، اما دخالت به موقع و پر شور شم و در شرايط بسيار

  .ديگر آثار آن سختی را در خود حس نکنيم

 .فرستم  درود می بر يکايک شما 

 …ام  بودههای شما ياران ارجمندم، ام هميشه مديون محبت در زندگی

هران، کرج، کرمانشاه، کردستان، شما مردم عزيز ت نبايد از آن گذشت، خود و فرزندانم هميشه با حسن نيت و از خود گذشتگی

 …های شما عزيزان هستيم صحبت کرده و مديون محبت… ايد ايفاء نموده که در حق زندگی ما… آذربايجان و

 … باشماميدوارم شايسته اين همه احترام و انسانيت. داستان زندگی ما بوده و هست اين ارزشمندترين

 …مه برايم فرستاده بود برم که به مناسبت اول ماه   میام را با پيام يک دوست کارگر به پايان نوشته

 بگذار بگويم سخنم را،

  راهای چمنم گل بوته

 دنياآخر

 را من ساختم و با دست خود پرداختم

 اما از زمين تا آسمان

  ینان دارم و نه آزادنه 

  

  با احترام سعيد يوزی

  ١٣٨٨ تيرماه ٣
 نهای آزاد کارگری در ايرا کميته پيگيری ايجاد تشکل

http://www.komiteyepeygiri.com  

   


