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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

      
   ١٣٨٨پنجم حمل      
  ٢٠٠٩ مارچ  ٢٦   

  !    سخن پرداز گرانقدر افغان، خانم طليعه شکيب
  ،٢٠٠٩ مارچ ٢٧ فردا، ت بخش صفحۀنتيم، که زي    پارچۀ زيبايتان را با مسرت تمام گرف

  م، مقدمتان را تان ابراز سپاس ميکني غزۀ نکه از ارسال تحفدين وسيله در حالی ب .ميگردد    
   همکاريهای  تداوم گرامی داشته و آرزومند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال به    
  !برحذر از گزند روزگار کامگار باشيد و وشاد .  ميباشيمنتا    

  

  با تقديم محبت                                                                       
 AA-AAادارۀ پورتال                                                                   

  
  

  طليعه شکيب   
  ٢٠٠٩ مارچ ٢٦     
 
  
  

 بهار را می ستايم
  

  . می ستايم ، که پيام آور نور و باران استبهار را
  بهار را می ستايم 

  .رد سردی را با قدرت رويش و تنش ميدبهار را می ستايم ، که حصار
  بهار را می ستايم 

  .و نبض زندگی در دست اوست بهار را می ستايم ، که آبستن ُرستن هاست 
  بهار را می ستايم 

که  ، و اوست   در اختيار دارد  درخشش طبيعت را دکه کلي می ستايم ، بهار را 
عالم مرده را جان تازه بخشيده و  گنجينه های نهفتۀ زمين را بيرون می ريزد ، و
  . سخاوتمندانه بر سر و گردن آن گل می آويزد

  بهار را می ستايم 
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بهار را می ستايم ، که مرغان با اولين طليعۀ آن بر پهنای آسمان پرواز می کنند 
  . سرود زندگی سر ميدهندو 

  بهار را می ستايم 
بهار را می ستايم ، که عروس آفتابست  و دامن کشان آهسته  آهسته با کاروان 

  .سبزه و گل ميخواهد به ما نزديک شود
  بهار را می ستايم 
بهارستان  . ولی من بهاری رنگين تر ازين ستوده بهار دارم  بهار را می ستايم ،

 در هر گام دسته دسته الله های رنگين و باغهائی از سرزمين خودم را که
که به آرزوی آزادی و آبادی ميهن جوانمردانه . سروقامتان  به سر غلتيده داريم

  .سر در خاک سيه گذاشتند
و . باغهای بی همتای دوران ما ، که خزان های غارتگر دسترسی به آن ها ندارند

  . افتخارات ما خواهند ماندآن باغهای هميشه بهار که نامشان سر لوحۀ 
  ! درود من 
  !و ـدرود ت

  !و ، درود  بهاران  بر آنان 
                                                                                      

  
                       

 


