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 نلسن ماندال، قهرمان شکست تبعیض و نابرابری درگذشت
  

کمک و حمایه از یک  که بمناسبت جمع آوری پول برایاشتراک داشتم   در واشنگتن امروز در محفل کوچکی

ه خبری که قبل از شروع مراسم چشمم ب دائر گردیده بود. در کابل، اج و بیوهمؤسسۀ خیاطی تربیۀ زنان محت

 و پیشوا و ناجی رهبر« نلسن ماندال» تلویزیون نصب بر دیوار اطاق افتید که از مرگ  جدیداً نشر میگردید، به

، عمر طوالنی ای را با مشقت سپری نمود ضد تبعیضات نژادی حقوق بشر که بر افریقای جنوبی، مبارزمردم 

  افتاد.

که ماه ها بود، انتظار آن میرفت، چگونه چنان سیل اشک مرا « نلسن ماندال» رگخبر ماز باور بدور است که 

دیگری  مساواتآزادی و  و مبارز راه  اری ساخت. اشک تأثر که انسان استثنائیمه رسمی جنی در آن محفل 

به ابدیت پیوسته بود، یا اشک شادی که مبارزات و مجادالت قهرمان مردی واقعی، علی « مهاتما گاندی» ن چو

ز قیود تبعیض و خفت باالخره نه تنها ملتی را ا از حبس بدتر، ای الرغم حیات دشوار وی در حبس و در آزادی

  داشتند.و استثمار بر گردن  که یوغ استعمار گردید درس بزرگی برای مللیمبارزۀ وی  رهانید، بلکه
نلسن » هــک اپذیر و متداومیــتالش خستگی نحوۀ ــن با 

ست آوردن آزادی و حقوق مردم خویش برای بد «ماندال

نمود، بدون شک احترام اکثریت مردم جهان را نصیبش 

رئیس جمهور افریقای جنوبی، جاکوب زوما بعد  گردانید.

افریقای  مردم بزرگخبر مرگ رهبر رسمی  از اعالم 

 جنوبی ابراز داشت:

خود را واقعی  ملت ما فرزندبا مرگ "نیلسن ماندال"،  » 

. دست دادخود را از  ارجمند . مردم ما پدراز دست داد

 ،و برابری خستگی ناپذیر او برای کسب آزادی تقالی

 «احترام جهانیان را برایش به همراه آورد.

 3۲ ای که از رهایی از حبس طوالنی بعد «ماندالنلسن » 

خاطر  ، بهسال وی را از نعمت آزادی محروم نمود

پذیر علیه حاکمیت اقلیت مبارزات چشمگیر و خستگی نا

کرد  دریافت را نوبل صلح جایزه 0۹۹2، ابتداء در«اپارتاید»  بر ضد یعنی ،سفید پوست بر اکثریت سیاه پوست

انتخاب گردید  کشور خویش وست به مقام ریاست جمهوریه پایمهور سیس جبه حیث اولین رئ 0۹۹۱سال و در 

 .سال این سمت را بر عهده داشت ۵ت مد و

به عهده  فی مابین مردم افریقای جنوبی ای در برقراری صلح در سایر مناقشات نقش برجسته« نلسن ماندال » 

طوریکه میدانیم عفو عمومی در مورد ، وی برای برقراری امنیت در سرزمینش تالش فراوان نمود. البته داشت

به  ،آنانیکه بر ملت سیاه پوست افریقای جنوبی جفا روا داشته بودند، در حالتی قبول گردید که همه مجرمین

 جنوبی ازافریقای  جمهوررئیس  عذر خواهی نمودند.« رسماً » گناهان و مظالم خویش اعتراف نموده و از ملت

 .کنند همکاری ملی آشتی به بیدستیا برای خواست ها نژاد تمام
 

ی یک اهر و تاپۀ عفو و بخشش بر اعمال جنایتکاران جنگی و قاتالن آشکارم  که در افغانستان ما نه تنها  دردا 

سالۀ سرزمین  32ملت گذاشته شد، بلکه نه تنها عفو و بخششی مطرح نگشت، بلکه اکثر جانیان جنگ های 

. با عدم وجود عدالت ی هرسه قوۀ دولت را در اشغال خویش در آوردندویران و مردم بخون نشستۀ ما، کرسی ها

و بازخواست، مظالمی که بر مردم افغانستان، مخصوصاً طبقۀ اناث آن تحمیل و تعمیل میگردد، از تصور بیرون 

 ومیدی و ترس از آیندۀ نا معلیأس و نوم نهایت درجه با را افغانستان مظلوم نتیجه چنین شد که ملتاست، در 

 .نماییم مشاهده می

را برای نجات ازین دوزخی که هست، نصیب « نیلسن ماندالیی» آیا ملت افغانستان هم روزی 

 با تشکر از سایت " استقالل " خواهد گشت؟ هیهات!
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