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 اوبامابارک سخنان پرزیدنت و  نلسن ماندال
 

روشنی و آزادی رهنمایی چراغ روشن آزادی، عدالت و انسانیت که نه تنها مردم افریقای جنوبی )سیاه و سفید( را به سوی 
 کرد، بلکه مردم جهان را برای رعایت اصول اخالقی و فردای بهتر امیدوار ساخت، این چراغ به تأریخ  پنجم سبتامبر

 پیوست.م در جهت کسب  آرامش و صلح دایمی به رحمت خدا وند 1112
 

این مرد بزرگ که حرمت و اعتبار کافۀ مردم افریقای جنوبی و جهانیان را 
کسب کرد نلسن ماندال، اولین رئیس جمهور سیاه پوست افریقای جنوبی است که 
بخش زیاد عمر او در زندان سفید پوستان و در مجادله برای رهایی از رنج و 
حقارت و بی عدالتی گذشت اما، هیچ گاهی تسلیم نشد. این قهرمان بزرگ ضد 

بعیض، رهایی از نژاد پرستی تا به دست آوردن اهداف اصلی  که رهایی ازت
سیاست نژاد پرستی و رهایی از حقارت بود، لحظۀ قرار نگرفت وتا روزی که 
 وفات کرد،  مردم افریقای جنوبی را با بزرگی و قوت معنوی رهبری می کرد.

شکست » مقاومت و عزم شکست نا پذیر نلسن ماندال در شعر  بزرگی، متانت،
که در مواجهه با « یام ارنست هنلیویل» شاعر فقیر و مسلول انگلیسی « نا پذیر

سختی های روزگار و بیماری سل سروده است، منعکس میگردد. شاعر 
انگلیسی همدم و همنشین نلسن ماندال در زمان زندان او بود. ماندال صبح وشام 

 این شعر را که در اینجا اقتباس شده است، زمزمه می کرد:
دو قطب مرا در برگرفته  این شب تیره که چون مغاکی میان آن سویدر » 

. در یم  گزار خدا است، برای سرشت استوار و تسخیرناپذیر خویش، شکر
سر را سندان صبور کردم. نه   طاقت فرسا و در چنگال ضربات زمانه شرایط 

چکش بزرگ  فوالدین و و نه به البه و زاری افتادم. با   دست از تالش برداشتم
پر از خشم و اشک، جز سایه   این جایگاهدر آنطرف سرنوشت، سرم خونین اما برافراشته است.  زیر سنگهای و   ایامسندان 

تنگ   گاه پاید اما در من نشانی از هول و هراس نیست. از این گذر  می سالیان مرا  شود و تهدید و رنج  های وحشت دیده نمی
  «نویسم و سردار روح خویشتنم.  رنوشتم را با دست خویش میای ندارم. )چون( س  در تقدیر، واهمه و از پیامدهای   و تاریک

 

این شعر که خود شکست نا پذیر نام دارد، ورد زبان ماندال بود. او یکی از قوی ترین مردان روزگار بود و به یقین که در 
م و نشان پر عظمت او جریان صد سال مادری چنین فرزندی نزائیده است. در مرگ او مرد و زن افریقای جنوبی یا به یاد نا

 می رقسیدند و  یا به پاس حرمت و صداقت به او ، در فقدانش اشک می ریختند.
و سرمنشی ملل  های جهانپادشاه و یا نمایندگان همه کشور مراسم دولتی یاد بود نلسن ماندال بیش از صد رئیس جمهور،در

خواستند که از بزرگی و نام واالی ماندال شتراک کردند بلکه میانی ماندال امقام بزرگ انسی بمنظور حرمتگذارمتحد ، نه تنها ب
بسازند و در  از افکارش تعویذی در اهتزاز و نقش است، بهره ای داشته باشند،که هنوز در فضا، آب و خاک افریقای جنوبی 

و رئیس جمهور کشور بزرگ جهان  اوبا ما بود که او خود یک سیاه پوستاین مردان جناب رئیس جمهور دست ببندند. یکی از
 است. جناب اوباما این بیانیۀ صاحبقدر را که بنده از سایت وزارت خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا اقتباس نموده ام، ایراد نمود:

 

 اوبامابارک سخنان پرزیدنت 
 جنوبی افریقای سابقبود نلسون ماندال، رئیس جمهوری  در مراسم یاد

 در ستدیوم یوهنسبورگ
 

 م 1112دهم دسمبر  - کاخ سفید - سخنان پرزیدنت اوباما در مراسم یادبود نلسون ماندال -دفتر نطاق ریاست جمهوری 
 

سپاسگزارم. )کف زن حضار( از شما بسیار متشکرم. به گراسا ماچل و خانوادۀ ماندال؛ به پرزیدنت زوما و اعضای دولت؛ به 
امروز حضور در کنار شما برای ادای احترام به یک زندگی  –انان عالیقدر به مهم سران کشورها و دولت گذشته و حاضر؛ 
 بی همتا برای من افتخار بی مانندی است. 
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)کف زن حضار( شما از هر نژاد و هر طبقه ای که باشید، دنیا از شما به خاطر این که نلسون ماندال را  !جنوبی افریقایمردم 
پیکار او پیکار شما بود. منزلت انسانی و امید شما بیان خود را در زندگی او  ست. با ما به اشتراک می گذارید سپاسگزار ا

 موکراسی شما، میراث گرانبهای او است.یو آزادی شما، د یافت. 
دست یافتن به مدد کلمات نه تنها بر واقعیت ها و تأریخ های سازندۀ یک زندگی، بلکه بر  –سخن گفتن در رثای هر انسانی 

هایی که بر روح کسی پرتو می  ها و اندوه های شخصی او؛ لحظه های آرام و ویژگی شادی –یک شخص  حقیقت اساسی
 افکند، کار دشواری است. و این کار در مورد یک غول تأریخ که کشوری را به سوی عدالت سوق داد و در آن فرایند میلیارد

 است.ها نفر را در سراسر جهان به حرکت در آورد، به مراتب دشوارتر 
دور از راهروهای قدرت چشم به جهان گشود، پسر بچه ای که با چراندن گله بزرگ  مادیبا که در جریان جنگ جهانی اول، 

شد و به وسیلۀ بزرگتران قبیلۀ تمبوی خود آموزش یافت، به عنوان آخرین رهایی بخش بزرگ قرن بیستم ظهور کرد. او نیز 
به عهده  -جنبشی را که در آغاز احتمال ناچیزی برای موفقیت آن وجود داشت  – مانند گاندی، رهبری یک جنبش مقاومت

گرفت. او هم مانند دکتر کینگ به مطالبات ستمدیدگان و ضرورت اخالقی عدالت نژادی صدای نیرومندی بخشید. او دورۀ 
امید، متحمل شد. او با زندان خشونت آمیزی را که در زمان کندی و خروشچف آغاز گردید و به آخرین روزهای جنگ انج

کشورش را هنگامی که در خطر از هم فروپاشی بود متحد کرد.  - -مانند لینکلن -بیرون آمدن از زندان، بدون نیروی اسلحه، 
تعهدی به  –و مانند پدران بنیانگذار آمریکا یک نظم متکی بر قانون اساسی برای پاسداری از آزادی نسلهای آینده بنیان نهاد 

و حکومت قانون که نه تنها با انتخاب او، بلکه با آمادگی اش برای کناره گیری تنها پس از یک دورۀ تصدی،  دموکراسی
تصویب و تأیید شد. با توجه به گسترۀ زندگی او، به دامنۀ وسیع دست آوردهایش، به آفرین و ستایشی که به حق نثارش شد، 

د خندان و آرام، رها از امور پر زرق و برق مردان کوچکتر، به یاد شخص برای این که نلسون ماندال را به عنوان یک نما
آورد وسوسه می شود. اما ماندال در برابر چنین چهره پردازی بی جانی مقاومت کرد. )کف زن حضار( به جای آن، مادیبا 

ر میان بگذارد. او می اصرار می ورزید که تردید ها و ترسهای خود، محاسبات نادرستش را در کنار پیروزی هایش با ما د
 گفت: "من یک قدیس نیستم، مگر اینکه تصور شما از یک قدیس، گناهکاری باشد که همواره در حال کوشیدن است."

به این سبب که با وجود باری که بر دوش می کشید  –دقیقا به همین دلیل که او می توانست به بی نقص نبودن خود اذعان کند 
خلق خوش، و حتی شیطنت باشد، ما او را تا این اندازه دوست داریم. او مجسمه ای که از مرمر می توانست چنان سرشار از 

یک پسر و یک شوهر، یک پدر و یک دوست. به همین  --ساخته شده باشد نبود، او مردی ترکیب یافته از گوشت و خون بود 
هنوز هم می توانیم از او بیاموزیم. چون هیچیک از سبب است که ما تا این اندازه از او آموختیم، و به همین دلیل است که 

چیزهایی که او به دست آورد حتمی نبود. در منحنی زندگی او، ما مردی را می بینیم که جایگاه خود را در تأریخ از راه 
تأریخ، بلکه مبارزه و زیرکی، و پافشاری و ایمان به دست آورده است. او به ما می گوید که چه چیزی نه تنها در صفحه های 

 در زندگی خود ما، امکان پذیر است.
ماندال قدرت عمل، پذیرای خطر شدن را به خاطر آرمانهایمان به ما نشان داد. شاید مادیبا درست می گفت که او یک 
 "طغیانگری سرفرازانه، یک احساس سرسختانه از انصاف" را از پدرش به ارث برده است. و ما می دانیم که او خشم زاییده
شده از "هزار تحقیر، هزار بی حرمتی، هزار لحّظۀ از یاد برده ... میل به جنگیدن با نظامی را که مردم مرا به زندان می 

 افکند" با میلیونها تن از سیاهان و رنگین پوستان افریقای جنوبی به اشتراک گذاشت.
خشم خود را مهار کرد و میل به  –لو و تامبوس سیسو –( ANCولی مادیبا مانند غولهای نخستین دیگر کنگرۀ ملی آفریقا )

جنگیدن را در قالب سازمان، اصول عقاید، راهبردهای عملی هدایت کرد تا مردان و زنان بتوانند به خاطر منزلت خدا دادۀ 
نافع قدرتمندان و خود به پای خیزند. افزوده بر این، او پی آمدهای اقدام خود را با علم به این که برای به پا خاستن در برابر م

در برابر بی عدالتی باید بهایی پرداخت، پذیرفت. "من هم بر ضد سلطه گری سفید پوستان و هم علیه سلطه گری سیاهان 
جنگیده ام. من آرمان دموکراتیک و جامعۀ آزاد را که همۀ مردم در آن با یکدیگر در هماهنگی و با فرصتهای مساوی زندگی 

ن آرمانی است که امیدوارم برای تحقق بخشیدن به آن زنده بمانم. ولی اگر الزم باشد، این آرمانی است کنند گرامی داشته ام. ای
 که اگر الزم باشد، در راه آن برای جان باختن آماده ام." )کف زن حضار.(

نه تنها دربارۀ  ماندال به ما نیروی عمل را آموخت، اما نیروی اندیشه ها، اهمیت دلیل و استدالل ها، ضرورت مطالعه را
کسانی که با ما موافق هستند، بلکه دربارۀ کسانی که با ما موافق نیستد نیز به ما یاد داد. او دریافت که اندیشه ها را نمی توان 
با دیوارهای زندان محصور کرد، یا با گلولۀ تک تیراندازان خاموش ساخت. او به مدد فصاحت و شور و اشتیاق خود، ولی 

ب آموزشی که به عنوان یک مدافع دیده بود، محاکمۀ اش را به کیفرخواستی علیه آپارتاید تبدیل کرد. او از ده ها همچنین به سب
سال زندان برای تیزکردن استدالل های خود سود جست، اما همچنین تشنگی خود را برای دانستن به کسان دیگری در جنبش 

ا یک روز بتواند این نکته را که آزادی خود آنها به آزادی وی وابسته سرایت داد. و زبان و آداب ستمگران را فرا گرفت ت
 است، بهتر به ایشان منتقل سازد. )کف زن حضار(

ماندال نشان داد که اقدام و اندیشه ها به تنهایی کافی نیستند. هر قدر هم که اندیشه ها درست باشند باید در قالب قانون و نهادها 
را بود، عقاید خود را بر سطح ناهموار اوضاع و احوال تأریخ می آزمود. او در اصول اصلی و تجلی پیدا کنند. او واقع گ
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کانونی تسلیم ناپذیربود، به همین سبب توانست پیشنهادهای آزادی بی قید و شرط را با یاد آوری این نکته به رژیم آپارتاید که 
 "زندانیان نمی توانند وارد قرارداد شوند" رد کند.

نگونه که او درجریان گفتگوهای پرزحمت و دشواِر انتقال قدرت و پیش نویس قوانین جدید نشان داد، از سازش به ولی هما
خاطر یک هدف بزرگتر نمی هراسید. و از آنجا که او نه تنها رهبر یک جنبش، بلکه یک سیاستمدار کار آزموده نیز بود، 

افت شایستۀ یک دموکراسی چند نژادی بود و با دید او از قانونی که هم قانون اساسی ای که به عنوان حاصل گفتگوها پیدایش ی
 حقوق اکثریت و هم اقلیت و هم آزادی گرانبها را برای همۀ مردم افریقای جنوبی محافظت کند سازگاری داشت.
 –واژه ای هست و در دست آخر، ماندال به وجود پیوندهایی که مایۀ اتصال روح انسانی است پی برد. در افریقای جنوبی 

این واژه ای است که بزرگترین استعداد ماندال را در خود تجسم می بخشد: اذعان او به این که همۀ ما به گونه ای  --اوبونتو
نامرئی به هم پیوسته ایم؛ این که انسانیت واحدی وجود دارد؛ و این که ما با سهیم کردن دیگران در آنچه داریم و با مراقبت از 

 طراف ما هستند، می توانیم به اهدافمان دست یابیم.کسانی که ا
ما هرگز نخواهیم دانست که چه مقدار از این احساس در او ذاتی بود، و یا چه مقدار از آن در یک سلول تاریک و انفرادی 

مهمانان معرفی آنهایی که او را به زندان انداخته بودند به عنوان  -شکل گرفت. ولی ما حرکت ها را از بزرگ و کوچک
افتخاری در مراسم تحلیفش؛ پرتاب توپ با به تن داشتن یونیفورم تیم ملی راگبی افریقای جنوبی؛ تبدیل قلب شکسته خانواده اش 

که عمق همدردی و درک او را نشان می دادند، به یاد می آوریم. او نه تنها  - -به فراخوانی برای مقابله با اچ آی وی/ ایدز
 بود، بلکه به میلیون ها نفر آموخت که به این واقعیت در درون خود پی ببرند.تجسمی از "اوبونتو" 

مردی مانند مادیبا می توانست نه تنها زندانی، بلکه زندانبان را نیز آزاد کند )کف زدن حضار(؛ و او نشان داد که باید به 
ی به معنی چشم پوشی از یک گذشته بی رحم و دیگران اعتماد کنید تا شاید آنها نیز به شما اعتماد کنند؛ و آموخت که آشت

بیدادگر نیست، بلکه به معنی مقابله با آن با دربرداری، سخاوتمندی و حقیقت است. او قوانین را تغییر داد و در قلب ها نیز 
 تغییر ایجاد کرد.

یبا براستی زمانی برای برای مردم افریقای جنوبی، برای آنهایی که در سراسر جهان از او الهام گرفتند، درگذشت ماد
سوگواری، و زمانی برای گرامیداشت یک زندگی حماسی است. ولی من بر این باورم که همچنین باید برای تک تک ما 
زمانی برای تأمل باشد. ما باید صادقانه و صرفنظر از موقعیت و شرایطمان از خود بپرسیم: من تا چه اندازه آموزه های او را 

 ر بستم؟ این سؤالی است که من به عنوان یک انسان و یک رئیس جمهوری از خود می پرسم.در زندگی خود به کا
ما می دانیم که ایاالت متحده مانند افریقای جنوبی، بر سده ها تبعیض نژادی غلبه کرد. همانند اینجا، این کار مستلزم فداکاری 

روزنو را به چشم ببینیم. میشل و من از بهره مندان این  فداکاری مردمی بیشمار، مشهور و گمنام تا اینکه سپیدۀ یک -بود 
مبارزه هستیم. )کف زدن حضار( ولی در آمریکا و در افریقای جنوبی و در کشورهای سرتاسر جهان، ما نمی توانیم اجازه 

اتی که در پی دهیم که پیشرفت ما بر این واقعیت که هنوز کارهای بیشتری برای انجام پیش رو داریم، سایه افکند. مبارز
پیروزی در دستیابی به برابری رسمی یا حق رأی برای همه شهروندان صورت می گیرند ممکن است مانند مبارزات پیشین 
سرشار از مصیبت و وضوح اخالقی نباشد، ولی از اهمیت کمتری برخوردار نیستند. چون امروز، در سراسر جهان ما هنوز 

بیماری رنج می برند. هنوز شاهد تخریب مدارس هستیم. هنوز جوانانی را می بینیم که شاهد کودکانی هستیم که از گرسنگی و 
چشم اندازی از آینده خود ندارند. امروز، در سراسر جهان، زنان و مردان هنوز به خاطر عقاید سیاسی شان در حبس به سر 

مورد آزار قرار می گیرند. این چیزی است  می برند، و هنوز به خاطر ظاهرشان، شیوه عبادتشان، و کسانی که دوست دارند،
 که همین امروز در حال روی دادن است.

بنابراین، ما هم باید به خاطر عدالت دست به اقدام زنیم. ما نیز باید برای صلح برپاخیزیم. افراد بسیاری هستند که با خرسندی 
قابل ناچیزترین اصالحات که فقر مزمن و افزایش میراث مادیبا را برای آشتی نژادی می پذیرند، ولی با تعصب شدید در م

نابرابری ها را به چالش خواهند کشید، مقاومت می کنند. رهبران بسیاری هستند که با مبارزه مادیبا برای آزادی ابراز 
نگامی همدردی می کنند، ولی هیچ مخالفتی را از سوی شهروندان خود برنمی تابند )کف زدن حضار( و تعداد بسیاری از ما ه

 که صداهایمان باید شنیده شوند، با احساس راحتی از خوش خیالی یا ناباوری خود در حاشیه می ایستیم.
مسئله ای که امروز با آن مواجه هستیم این است: چگونه می توان برابری و عدالت را ترویج کرد؛ چگونه می توان از آزادی 

جنگ های فرقه ای پایان داد؟ این پرسش ها پاسخ آسانی ندارند. ولی  و حقوق بشر دفاع کرد؛ چگونه می توان به مناقشه و
هیچ پاسخ آسانی پیش پای آن کودکی که در دوران جنگ جهانی اول به دنیا آمد، وجود نداشت. نلسون مادال به ما یادآوری می 

می دهد که این موضوع واقعیت کند که کار همیشه تا وقتی که به انجام رسد غیرممکن جلوه می کند. افریقای جنوبی نشان 
دارد. افریقای جنوبی نشان می دهد که ما می توانیم تغییر کنیم، که می توانیم جهانی را که نه توسط اختالف هایمان، بلکه به 
وسیلۀ امیدها و آرمان های مشترک مان تعریف شده باشد برگزینیم. ما می توانیم جهانی که نه توسط جنگ و مناقشه، بلکه با 

 لح و عدالت و فرصت تعریف می شود را انتخاب کنیم.ص
ما دیگر هرگز فردی مانند نلسون ماندال نخواهیم دید. ولی اجازه دهید به جوانان آفریقا و جوانان سراسر جهان بگویم که شما 

نشجو بودم، از نیز می توانید میراث زندگی او را الگو و سرمشق خود قرار دهید. بیش از سی سال پیش، وقتی که هنوز دا
وجود نلسون ماندال و مبارزاتی که در این سرزمین زیبا جریان داشتند، آگاه شدم و آنها چیزی را در من تکان دادند. این وقایع 
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به من هوشیاری بخشیدند و باعث شدند به مسئولیت هایم در قبال دیگران و خودم پی ببرم، و مرا در مسیر غیر محتملی قرار 
مرا به اینجا رساندند. در حالیکه من هیچگاه به الگوی مادیبا نخواهم رسید، او مرا بر می انگیزد که بخواهم  دادند که امروز

 مرد بهتری باشم. )کف زدن حضار( او تجسم بهترین خصوصیات درونی ماست.
شتیم و زندگی های پس از به خاک سپرده شدن این آزادی بخش بزرگ، و پس از این که ما به شهرها و روستاهای خود بازگ

روزمره خود را از سر گرفتیم، بیایید به جستجوی قوت او بپردازیم. بیایید در درون خود به دنبال روحیه بلندپرواز او باشیم. 
و وقتی تاریکی شب همه جا را فرامی گیرد و بی عدالتی قلب های ما را سنگین می کند، وقتی بهترین برنامه های ما دست 

سلول زندان آسایش می بخشیدند، بیاندیشیم:  می رسند، بیایید به مادیبا و واژه هایی که به او در چهار دیوارنیافتنی به نظر 
"مهم نیست دروازه تا چه میزان تنگ و طومار تا چه حد سرشار از مجازات باشد، من قادر بر سرنوشت خویشم و ناخدای 

 روان خود هستم."
در این دنیا خالی خواهد بود. باشد که خداوند خاطرۀ نلسون ماندال را با رحمت خود  عجب روح باشکوهی بود. جای او واقعا  

 قرین سازد. خدا یار و نگهدار مردم افریقای جنوبی باد. )کف زدن حضار(
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