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 بې انصافه څوک دي؟ 
 
 

 .مجرم یو پنځلس کلن هلک ؤ، د یو هټۍ څخه یي غال کوله، ونیول سو 
ماته  د ساتونکي څخه د ځان خالصولو کوښښ یې وکړ په همدې وخت کي د هټۍ یوه المارۍ هم  

  .سوه
 .محاکمي ته را وستل سو 

 قاضي وپوښتل: ایا تا رښتیا یو څه غال کړي وو؟ 
 "هلک وویل: هو، "کیک او پنیر

 "ولي؟"
 "هلک لنډ ځواب ورکړی"ما اړتیا ورته درلوده

 "ولي دي نه رانیول؟"
 "پیسې مي نه درلودې "
 "د کور د غړو څخه به دي اخیستي وای "
 ".هغه هم بیکاره ده، کیک او پنیر مي هم د هغې لپاره غال کول په کور کي مي صرف مور ده   "
 "ته هیڅ کار هم نه کوې؟  "
د یو موټر وینځلو واال سره مي کار کاوو، د مور په خاطر مي یوه ورځ رخصت واخیست هغوی   "

 "پسي واخیستم۔
 "د یو چا څخه به دي مرسته غوښتې وای "
چا هم مرسته را سره ونه کړه اخیر غرمه سوه پر  د سهار څخه مي د مرستي غوښتنه کول خو هی"

 "دې وبېرېدم چي مور به له السه ورکړم
 .خبري خالصي سوې او قاضي پریکړه وکړه 

غال او په ځانګړي ډول د ډوډۍ یا کیک غال ډیر بد جرم دی او ددې جرم عاملین موږ ټول یو، په  "
خلکو او پر ځان لس لس ډالره    محکمه ټول حاضرین زما په شمول د غال مجرمین دي پر حاضرو 

جریمه ایږدم هر چاچي لس ډالره نه وي ورکړي هغه د محکمې څخه نه سي وتالی، لومړی یې خپل  
  .د جیب څخه لس ډالره را و ایستل پر میز یې کښېښول

ددې سربیره زه د هټۍ مسؤلین زر ډالره جریمه کوم چي دوی د یو وږي ماشوم سره غیر انساني   "
ساعتونو کي ور    ۲۴کړې او هغه یې پولیسو ته په الس ورکړی دی که دا جریمه په    کړنه تر سره 

 "نه کړل سوه محکمه به د هټۍ د بندولو حکم ورکړي 
  :د پریکړي لنډیز داسي وو 

د هټۍ مسؤلین او د مجلس حاضرین به دا پیسې هلک ته ورکوي او محکمه د ده څخه بخښنه   "
 "غواړي
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اوریدلو سره د حاضر مجلس ګډونوالو په سترګو کي اوښکي راغلې او د هلک سلګۍ  د پریکړي په 
  .هم ودریدې او هر ځل به یې قاضي ته کتل 

په هغو هیوادونو او هغو ټولنو کي چي موږ ورته په کمزورې او ټیټه سترګه ګورو خلک دخپلو  ")
 (" ښاریانو او غریبانو سره داسي انصاف او عدل کوي 

 .لنه کي بیا بې انصافي وروستي حد ته رسیدلې دهاو زموږ په ټو
یو ماشوم د غربت له کبله نا چیزه پیاز غال کړي موږ ورته الس وتړو پیاز په غاړه کې ورته واچوو  

 .او ویې رټوو
 !ای! د کمزورو خلکو زړونو اوښکي مۀ تویوئ 

 .بیا خو پرهر نشو چې درد ونکړي، سوی ونکړي 
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