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 کسی بیشتر تحقیر شد؟  چه

 
سال زندان بود وقتی آزاد شد مرگ هیچکس را نخواست اما آبادانی کشورش را خواست و با هیچ   ۲۷نلسون ماندال  

مبارز   … نلسون ماندال کشوری هم قطع رابطه نکرد و مزاری ساده را وصیت کرد. روحش شاد و یادش گرامی
سال که در زندان بود آزاد شد و در بدو آزادی از زندان برای مردم سیاه پوست   ۲۷سیاسی آفریقای جنوبی بعد از  

 : او با صدای رسا و بلند گفت خودش سخنرانی کرد،
  ! ای مردم

 چه کسی بیشتر از همه زندان بوده ؟- 
 : صدا فریاد زدند جمعیت سیاه همه یک

 نلسون، نلسون- 
  !ای مردم- 
 خورد؟ چه کسی بیشتر از همه کتک - 
 نلسون ، نلسون- 
 کسی بیشتر تحقیر شد؟چه- 
 نلسون، نلسون- 
 ای مردم! چه کسی بیشتر انفرادی و تنهایی کشید؟ - 

 نلسون، نلسون- 
 خواهد بگوید!؟حاال دیگر... سکوت همه میدان را گرفته بود، نلسون چه می 

سفید نلسون نگاهی به انتهای جمعیت انداخت، جمعیتی که سیاه سیاه بود، یک  
 !"ها سال تحقیرپر از انرژی، پر از نیاز به "فرمان حمله و انتقام ده  شان نبود، و همه پر از هیجان، بین
 ...من همه را بخشیدم، شما هم ببخشید گفت ای مردم! من بخشیدم- 

خواهیم آینده را بسازیم.  می مان باشیم،  خواهیم الگوی فرزندان خواهیم پیشرفت کنیم، میخواهیم زندگی کنیم، میما می
 ...دانستندخواهیم، با همان سفیدهایی که ما را انسان نمیورزی نداریم! ما برادری می ما فرصتی برای کینه

 ...مان کنار هم ایستادن است. چون ما بزرگیممان به آنها محبت است، ما پاسخما بزرگیم، ما پاسخ
ها را دور ریختند، آن روز سیاهان مردی را شناختند که خیلی بزرگ  ینهآن روز سیاهان رقصیدند، آن روز سیاهان ک

و با ...شناخترهبری که بزرگی را می  .رهبری که دنیا را به شگفتی وا داشت های نو داشتمردی که حرف  . بود
 .ای نداشتنفرت؛ با دشمنی و تکبر میانه

  "نلسون ماندال"
 !را به خاک مالیدای نه پوزه . برای همیشه در تاریخ ماند

 داد نه دستور انتقا نه سیلی به صورت کسی زد نه خشم گرفت جهت گره کرد و بر دهان کسی کوبیدنه مشتش را بی
 .نلسون ماندال برای همیشه زنده ماند انسانیت را به جهان نشان داد

قبلی را کشتند یا انتقام گرفتند بدانید آن انقالب نلسون ماندال چه زیبا گفت: در هر انقالبی اگر انقالبیون حاکمان و افراد  
و انقالبیون هیچ وقت کشور را آباد نخواهند کرد آنها ظالمانی خواهند بود که فقط دنبال کینه قتل و غارت خواهند شد 

 .و در آخر کشور را به تلی از ویرانه تبدیل خواهند کرد
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