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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۲/۲۳/۳۲۰۳        ترجمه و تخلیص از حفیظ هللا خالد

                                           

 درسهای از نلسن ماندیال
 

 به افریقای جنوبی و ورودآنکشور خلی در کشوردون مبالغه رول نلسن ماندیال در جلوگیری از جنگ داب     

 تماد به نفس، قوت روحی واع خاص رهبری نلسن ماندیال با روحیه   ، شیوه  موکراسی خیلی برجسته بودهید  مرحله  

نلسن ماندیال یکی  از مشخصات .خاصی قرار داده است زندان اپارتاید وی را در جایگاه سنگ صبور وی در شکیبائی

ت را برای همه بدس هادر یک وقت مناسب زمام امور را بدست گرفت؛ وی سر نخرهبری مناسب  که وی ههم این بود

 به انجام رساند. موفقانه بازی طوالنی راباالخره ؛ با دشمن معامله و جنگ را اداره چګونه داد که

 

 استقبال ازهمه کس!

( به تماشای را در مناطق روستائی شرق )کیپکودکی   ؛ دوره  طبیعی داشت الا رهبر سرشت کام یک نلسن ماندیال بحیث

به سفید پوست و سیا پوست؛   ماندیال درزندان و دفتر ریاست جمهوری، تنشسبزرگان قبایل  فات محلی بوسیله  حل اختال

لست حق مساوی دسترسی و نمایندگی قایل بود، نزد وی ااکسهوس و زولو؛ انگلیسی و افریقائی؛ کمونیست و کپیت

 موکراسی تلقی میگردید.یاشتراک گروپ وسیع مردم در تصمیم گیری شکلی ناب د

 

 گوش فرا دادن و انتظار!

 .جوانب مباحثه گوش فرا داده بعد از گرفتن رهنمود ارزیابی خویشرا ارائه می نمود ۀنلسن ماندیال به توضیحات هم

قدرت به پایان  بوده بلکه از  دارائی برتری روحی ماندیال نه تنها وارد صحبت میشد؛در اخیر مباحثه  درمباحثات معموالا 

 او بود مگرنه قبل ازمشوره با دیگران.. آن هایی از، تصمیم نهنیز برخوردار بود هرسانیدن مباحث

 

 !به تنهائیبعضااتخاذ تصمیم   

هم زندانان ماندیال اظهار رهبری نماید این مطلب را یکی از   که یک رهبر باید آید پیش میشرایطی   برخی اوقات

بطور مخفی تصمیم   ماندیال ،هشتاد زمانیکه شهرک های افریقای جنوبی در آتش جنگ میسوخت در اخیر دهه  : داشت

دوستان را کنار گذاشت زیرا میدانست که  بامعمول مشوره گیری  شیوه  ، وی ا رژیم اپارتاید وارد مذاکره شودگرفت ب

تماس وی با رژیم   همکاران وی در حزب کانگرس ملی افریقا ) ای ان سی( با وی موافق نبوده و ممکن است مانع

ره مساعد زیرا درک نموده بود که زمان برای مذاک تبا قبول خطر به تنهائی تصمیم گرف  اپارتاید گردند، در عوض وی

 گردیده است.

 

 اولین برداشت!

، ت قدم برمیداشتی خویش با متانشاهانه و عصا چهره   ،گاه بود، وی با قد رساآقدرت تصویر بکلی  نلسن ماندیال از

غیر رسمی  یزمانیکه وی پیراهن ابریشم ،محسوس بودوحی وی نیز در آنجا راه میرفت حضور ر وقتی در اطاقی

نورانی و خردمند را بخود میگرفت. وی مردم را چون مقناطیس بطرف  چهره یک عارف ودخویشرا به تن می نم

ند حتی خویش میکشاند حتی کودکانی را که درمورد وی هیچ نمی دانستند، در افریقای جنوبی وی را )مرد اصلی( میدان

 قبل از انکه وی به سخن گفتن دهن باز نماید.

 

 رسانه ها دشمن نیستند!

، این برای رهبران ت خویشرا از رسانه ها تجدید نمودوی شناخ ،اشته شدهدجهان دور نگاه  سال از بقیه   ۳۲ماندیال 

؛ مندیال در این ظن داشته ءسوتعدادی زیادی از آنها همچنان در مورد مطبوعات   بی سابقه بود زیرا افریقا کامالا 

 حتی از همکاران حزبی خویش در برخورد با مطبوعات فاصله گرفت. زمینه

از   میگوید چگونه نلسن ماندیال به وی اطالع داد که( زیپیر) یکی از کارتونیست های سیاسی افریقای جنوبی بنام

رد انتقاد شدید قرار گرفته؛ ماندیال می دانست کارتونهای خویش لذت میبرد حتی کارتون های که وی در آنها مو مشاهده  

سای جمهور، وی از رسانه ئبا ستاره های پاب آشنا بود که با رو ورد نماید وی به همان اندازهچگونه با رسانه ها برخ

وز استفاده می نمود تا ویرا مانند هرفرد دیگر معرفی نموده کمک نمایند حمایت آنهای را بدست آورد که در مورد وی هن

 .شک و تردید داشتند  هم



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 

 وقتی تمام شد، تمام شد!

بحیث   یکی از میراث های بزرگ نلسن ماندیال تصمیم وی درمورد ترک ریاست جمهوری بعد از تکمیل یک دوره

اندکی از رهبران افریقائی تا کنون به این آسانی و زودی از قدرت کنار رفته   رئیس جمهور افریقای جنوبی بود، تعداد

ست ریاست جمهوری نبوده و با این تصمیم خویش درخت پ ن خویش نشان داد که وی بزرگترازوی با مثال قرار داد .دان

 .موکراسی را در کشور افریقای جنوبی بارورتر ساختید

  نلسن ماندیال ،فراموش گردیده اا ؛ پیر و بعضوی اکنون نحیف ،محضر عام دیده نشده نلسن ماندیال از یکسال بدینسو در

یکی از قهرمانان عصرحاضر درس  رفته ولی هرگزدیر نخواهد بود تا از وی بمثابه   کنارسیاسی  بارزه  میدان م از دیگر

 .آموخت

 

 پایان

 
 


