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  زه د رھبر کيدو څخه کرکه لرم
  د چارلي چاپلين وينا

  د فلم په پای کې» لوی ديکتاتور«د 
  
  

زه نه غواړم چې چا ته دستور ورکړم يا کوم .  دا زما کار نه دی–شم زه خواشينی يم، مګر نه غواړم چې امپراتور 

.  يھودي، بی دين، تور، سپين–زه خوښ لرم چې ھر چا سره مرسته وکړم، که چيری کيدونکی وي . ځای فتح کړم

کې مونږ ټول غواړو د يو بل په خوشالۍ . مونږ ټول غواړو چې له يو بل سره مرسته وکړو؛ د بشر نوع ھمداسی دی

په . مونږ نه غواړو چې له يو بل څخه کرکه وکړو او يو بل ورټوو. ژوند وکړو؛ نه د يو بل په کړيدو او بدمرغۍ کې

  .دې نړۍ کې د ټولو لپاره خونه پيدا کيږي؛ ځمکه ھم ډيره غني ده او کوالی شي چې ټولو لپاره خواړه برابر کړي

  

حرص او آز د بشر روح مسموم . مونږ الره ورکه کړی دهمګر . کيدای شي چې آزاد او ښايسته وي د ژوند ډول

مونږ سرعت لوړ کړی، مګر . کړی، نړۍ يې له کرکی ډکه کړی، مونږ يې په بدمرغه او وينو کې ډوب کړي يو

پوھې مونږ بدګمان کړی يو، فکر مو کلک . د ماشين آالتو پريمانه توليد مونږ اړ کړي يو. ځان مو زنداني کړی دی

مونږ د ماشين آالتو څخه ډير انسانيت ته اړتيا لرو، له فکر . مونږ ډير فکر کوو او لږ احساس.  شویاو نامھربانه

الوتکې او راديو  . بې له دې کيفياتو څخه ژوند تريخيږي او ھر څه له السه ځي. څخه زيات مھرباني او سوکالۍ ته

 فريادوي، نړيواله ورورولي او زمونږ د دې اختراعاتو اصلي طبيعت د بشريت ښيګڼه. مونږ سره نژدې کړي يو

آن دمګړۍ زما غږ د نړۍ د ميليونونو وګړو تر غوږ رسيږي، ھغو ميليونونو سړي، ښځې او . يووالی فريادوي

ناھيلي ماشومان ته چې د ھغه سيستم قربانيان دي چې المل کيږي  بشر شکنجه وکړي او بی ګناه خلک زندانی 

ھغه کړاو چې اوس په مونږ کې دی، د انسان د . »ناھيلی نشی«ي وايم چې ھغو کسان ته چې زما غږ اور. کړي

انساني کرکه  له منځه ځي او . حرص الره او د بشري ھغه تريخوالی دی چې د انسان پرمختګ ھغه ډاروي

ديکتاتوران مړه کيږي؛ او ھغه ځواک چې له خلکو اخلي، بيرته به خلکو ته وروګرځي او تر ھغه چې انسانان مړه 

  .کيږي، آزادي به نابوده نشي
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ځان جنايتکارانو ته مه سپاری، ھغه انسانان چې تاسې رټي، تاسې زنداني کوي، ھغه کسان چې ستاسې ! سرتيرو

ژوند کنترولوي، تاسې ته وايي چې څه وکړی، څه وڅښۍ، څنګه فکر وکړی او څنګه احساس وکړی؛ ھغه کسان 

تاسو سره د غوا په څير چلند کوي او له تاسو څخه د توپ د مرمۍ په چې تاسو شرطي کوي، غذايی رژيم درکوي، 

ځان غير طبيعي انسانانو ته مه سپارئ، ماشيني انسانانو ته د ماشيني ذھنونو سره او ماشيني زړه . شان کار اخلي

.  کې لریتاسې د انسانانو سره مينه په زړه! تاسې انسان ياست! تاسې غوا نه ياست! تاسې ماشين نه ياست! سره

  .تاسې کرکه نه کوی؛ يواځې بی مينې کسان کرکه پيژني او غيرطبيعي انسانان دي

  

« د سنت لوک په اولسم څپرکي کې ليکل شوي دي ! د آزادی لپاره وجنګيږئ! د برده ګۍ لپاره مه جنګيږې! سرتيرو

ې کې، بلکې د ټول انسانانو، ستاسو، نه د يو انسان، او نه د انسانانو په يوې ډل» د خدای واک د انسانانو تر منځ دی

. ستاسو خلکو په منځ کې چې ځواک لری؛ ھغه ځواک چې ماشين جوړ کړی، ھغه ځواک چې ښادي رامنځته کړی

  .تاسې خلک چې ځواک لری څو ژوند آزاد او ښايسته  کړی څو دا ژوند له حادثو ډک کړی

  

د يوی نوې دنيا لپاره ! متحد شوو، يوو شوو! کاروبيا نو، د دموکراسۍ په نامه، اجازه راکړی چې ھغه ځواک و

مبارزه وکړو، ھغې  ښايسته دنيا لپاره چې  ټولو انسانانو ته د کار کولو اجازه ورکوي او تاسو ته راتلونکی او د 

. د دې شيانو د ژمنې سره، غليمان واک ته رسيږي، خو ھغوی درواغ وايي. تقاعد د دورې امنيت درپه برخه کوي

ديکتاتوران ځانونه آزادوي،  خو خلک برده . لې ژمنې نه پوره کوي او ھيڅکله به يې پوره نکړيھغوې خپ

د دنيا د آزادولو لپاره مبارزه وکړو، د خنډونو د منځه ! اوس، ھغو ژمنو ته د رسيدلو لپاره بايد مبارزه وکړو.کوي

 منطقي نړۍ لپاره مبارزه وکړو، د ھغه نړۍ د يوې. وړلو لپاره، د حرص او آز، د کرکې او د زياتۍ د ورکولو لپاره

  .لپاره چې پوھه او پرمختګ انسان ته ښادي وربخښي

  

  !!د دموکراسي په نامه يو موټی شوو! سرتيرو

ږي: ھی، زما غږ اورئ؟ ھی، ھر چيرې چې يې غوږ شه ه . وريځې حرکت کوي؛ لمر ځلي ا ت ه رڼ ارې ن ه تي ونږ ل م

ږو. ځو ه کي ه وردنن ړۍ ت وې ن ونږ ن ه، حرص او ھ. م ه کرک سانان خپل رې چې ان انۍ وي، چي ړۍ چې ال مھرب ه ن غ

اته غورځوي اورتوب ش وره. ځن وي: وګ ل پيل ه الوت االخره ھغ ړای شوي دي او ب ه وزرې ورک سانانو روح ت د . د ان

نږ د ټولو  د ھيلو د رڼا په لور، د راتلونکي په لور، پرتمينه راتلونکي ستا ده،  زما ده، زمو–بوډې ټال په لور الوزي 

  .وګوره، ھی، وګوره. ده

 


