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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
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 )                                                   ادامه دھندگان- ساما(رحيمه ھوادار: فرستنده

 طليعه شکيب: از  

  ٢٠١٢ مارچ ١٠

  ی ستايمبھار را م
  .باران است  که پيام آور نور و: بھار را می ستايم 

  بھار را می ستايم 

  .د رد  که حصار سردی را با قدرت رويش وتنش می: بھار را می ستايم 

  بھار را می ستايم 

  .که آبستن رستن ھا است ، ونبض زندگی در دست اوست  :بھار را می ستايم 

  بھار را می ستايم 

زمين را بيرون می ۀ که کليد درخشش طبيعت را در اختيار دارد ، و اوست که گنجينه ھای نھفت :م بھار را می ستاي

  . ريزد ، وعالم مرده را جان تازه بخشيده وسخاوتمندانه بر سر و گردن آن گل می آويزد 

  بھار را می ستايم 

  . دھند  آن بر پھنای آسمان پرواز می کنند و سرود زندگی سر میۀ که مرغان با اولين طليع: بھار را می ستايم 

  بھار را می ستايم 

  .شود  که عروس آفتابست  ودامن کشان آھسته ، آھسته با کاروان سبزه وگل به ما نزديک می: بھار را می ستايم 

  بھار را می ستايم 

بھارستان سر زمين خودم را که درھر گام  . رم ولی من بھاری رنگين تر ازاين ستوده بھار دا: بھار را می ستايم 

که به آرزوی آزادی وآبادی ميھن . يده داريم  باغھائی از سروقامتان  به سر غلتدسته ، دسته ال له ھای  رنگين  و

  .جوانمردانه سر در خاک سيه گذاشتند 

ن باغھای ھميشه بھار که نام شان وآ. دارند ن ھای غارتگر دسترسی به آن ھا نباغھای بی ھمتای دوران ما ، که خزا

  . افتخارات ما خواھند ماند ۀ سر لوح

  ! درود من 

  !درود تو 

                                     !و ، درود  بھاران  بر آنان 


