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  برتولت برشت

  فرھاد وياړ: ژباړه
٠٧.٠٦.٠٩  

  
  اورو چې ته ستومانه يې

  
١.  

  اورو، چې نور نه غواړى مونږ سره كار وكړى
  غزيدلې ٻې، نور نشى كولى فعاليت وكړى

  ى يې، نور نشې كوالى زده كړىډير ستړ
  له السه وتلې يې

  .نور نشو كوالې له تا د كار ھيله ولرو
  :نو، پوه شه

  .مونږ دا ټول له تا غواړو
  
*  
*  
  

  كله چې ستومانه په خوب ځى
  :نور به تا څوك ھيښ نكړي او درته به ونه وايې

  .جګ شه چې ډوډۍ تياره ده
  ولې بايد ډوډۍ تياره وي؟

  عاليت نشې كولىكله چې ته نور ف
  په يو څنډې كې به وغزيږى

  :ھيڅ څوك به دې نه لټوي او درته به ونه وايي
  بلوا شوې او كارخانې"

  ".ستا انتظار كاږي
  ولې بايد بلوا شوي وي؟

  
*  
*  
  

  كله چې مړ شوى، تا به خخ كړي
  .كه مرګ دې ستا د خطا له امله وي، كه نه وي

  :ته وايې
  ."ډير وخت وجنګيدم، خو اوس نور نشم"

  :نو، غوږ شه
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  ته كه خطاكار ووسې كه نه،
  .كله چې نور جنګيدلې نشى، نابود به شى

  
٢.  

  ډير وخت ھيله من وم، نور نشم كوالې: "ته وايې
  ."ھيله من ووسم

  څه ته ھيله من وى؟
  دې ته چې جګړه آسانه ده؟

  دا خبره، سمه نه ده
  .ې خيال كاوه ال بد دىزمونږ روزګار له څه چې د

  
*  
*  
  

  :زمونږ روزګار داسې دى
  كه مونږ يو ځواكمن كار تر سره نكړو، معدوميږو

  كه ونشو كړاى داسې يو كار وكړو چې څوك له مونږ انتظار نلري،
  .نابوديږو

  
*  
*  
  

  زمونږ دښمنان منتظر دي
  چې ستړي شوو

  كله چې جګړه خپل سخت پړاو كې ده
  الت كېاو جنګيالي په ستومانه ح

  ھغه جنګيالي چې تر ټولو ډير ستومانه دي
 .د جګړې د ميدان ماته خوړونكي دي

  


