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گفتی بمن :بگو شعری بياد اسيران
کہ در کنج زندان پلچرخی اسيرند
ھمہ جوانمردانی شجاع ومعصوم
کہ با اميدی فردايی روشن ميميرند
گفتی بمن:بگو شعربياد قہرمانانی کہ
جوانی خويش برای ميھن فدا کردند
و يا در عقب سنگر ھای سرخ آزادی
بھر حفظ ميھن خويش بادنياوداع کردند
بياد آن کسانی کہ افتاده اند در بند
بدست دژخيمان روس"خلق وپرچم"
وھم آنانی کہ پسرانشان رفتہ در بند
با چشم اشک آلود انتظارند در وھم
"کہ آيا زنده است ثمرۀ عمری شان؟
آيا خواھند ديدآنھا را دورزگزند؟"
آنانی کہ افتاده اند در بند روس
آيا در کدام سياه چال اند يا کند؟؟
بياد شھيدانی کہ بھر حفظ ميھن خويش
درزندان دادند عمری شيرين خويش را
در زير شکنجۂ غدارانی چو" نانجيب"
جان دادند و ندادند نام رفيق ھم کيش را
بياد آن شبی کہ زراديو شنيديم
حکم اعدام دوستانی حقيقت جو را
با چشمانی گريان ودل پر خون
ببستم گوش بند کردم راديو را

چہ جوانانی کہ عشق شان بميھن است
کنون در کنج زندان پلچرخی اسيرند
ليک پر نيرووچو کوه استوارو پرتوان
نہ چو بزدل خاينين لرزان و پا بوسند
نہ ترسی در دل شان ريشہ کند
نہ بيم زسياه چالہايی پل چرخی
نہ زشکنجہ وگرسنگی وحشتی
ندھند بدست دشمن سری نخی
شنيدم زجمع آزادگان بسيارند اسير
بعضی را کرده اند حتی̍ در زنجير
يکی ھفت سال و ھشت سال محبوس
آن دگر با عمال شاقہ ميشود پير
آن آزاده گان آزاد خويان در بندند
تا بکی اين ظلم بر حقيقت پيروزست
چہ جوانی ھا کہ پژمردوبرباد شد
ليک گل انتقام در شاخ نوروزست
ای جوان ميھن بپا بر خيز باز تو
کہ وطن در بندست ودرخون غلطان
بنگر چگونہ اين بارسپاھی پليد سيا
بر خرابہ ھای ميھن تست رقصان
فرو ريزيد آخر اين دژ استبداد را
تا آريم باززدست رفتہ آزادی را
ھمہ پر تالش در سنگر نبرد بپيش
گيريم آزادی رھانيم سرسبزوادی را
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