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  برتولت برشت

  فرھاد وياړ: ژباړه
  

  د پښو پلونه دې پاك كړه
  

  د اورګاړي په تمځاي كې، له ملګرو جال شه
  سھار، د تړل شوي كرتې سره، ښار ته الړ شه

  ب ځاى پيدا كړهد ځان لپاره د خو
  كه ملګري دې ور ټك ټك كړ

  نه يوازې چې مې خالصوه،.... ور مه خالصوه، ھو
  !بلكې، د پښو پلونه دې ھم پاك كړه

.  

.  
  كه په ھامبورګ

  يا په بل ځاى كې،  خپل مور او پالر دې وليدل،
  په ناآشنايي له څنګه تير شه

  د ګوټ نه تير شه
  .او ځان ناآشنا وښييوه

  ې تا ته يې ھديه كړى، راكښته كړهھغه خولې يې چ
  نه يوازې چې مه يې ښييوه،... څيره دې مه ښييوه ، ھو

  !بلكې، د پښو پلونه دې ھم پاك كړه
.  
.  

  !كومه غوښه چې پيدا كوى وې خوره، دريغ مه كوه
  د باران پر مھال، ھر كور ته ونوځه، 

  او په ھر چوكۍ كې چه ورته السرسى لرى،
  په دمه كينه،

  خو مه پاتې كيږه او خولې دې ھم مه ھيروه
  :تا ته وايم

  !د پښو پلونه دې پاك كړه
.  
.  

  ھغه څه چې د ھميش ويلي، نور يې مه وايه
  كه خپل فكر دې په بل كې پيدا كړ،

  !انكار وكړه
  ھغه چا چې امضا نه وي كړي،

  عكس يې نه وي اخيستى
  ھغه چا چې ملتيا نه ده كړى،
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   لپاره نه دې خوځوليھغه چا چې شونډې د خبرو
  څنګه امكان لري چې ونيول شي؟

  !د پښو پلونه دې پاك كړه
.  
.  

  كله چې مرګ درته غږ كوي
  داسې يو څه وكړه 

  چې د قبر شناختې ته ضرورت نه وي
  څو ستا ھويت 

  اوستا د مرګ كال، ھغه مرګ چا ته اخلي
   په ښكاره څرګند كړي

  .او ښكاره كړي چې چيرې بيده شوى يې
 


