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  کلمات قصار نلسون ماندال
   نقل قول از نلسون ماندال١۵ترين  بخش الھام: روز جھانی ماندال

 صلح نوبل، به ۀ جايزۀفريقای جنوبی و برندا، روز تولد نلسون ماندال، رئيس جمھور سابق جوالی ١٨در سراسر جھان 

  . شود عنوان روز ماندال جشن گرفته می

مجموعه ای . شماری در سراسر جھان گشت بخش افراد بی او الھام). ٢٠١٣-١٩١٨( سال عمر  کرد ٩۵، *نلسون ماندال

  :نماياند، در زير آمده است  که شخصيت او را مییقولھای از نقل 

ھيچ تبری به اندازه کافی تيز نيست که . سازد شکند، اما عده ای ديگر را قوی می مشکالت برخی از افراد را می «)١

  ».کند و به پيروزی راه خود ايمان دارد  انسانی را بشکند که پيوسته تالش میۀبتواند اراد

  ».رسد نظر میه انجام نگيرد، ھمواره غيرممکن بکه  ھرچيزی تازمانی «)٢

بنابراين، » .کنم که تا به امروز رفته ام اگر بار دگر ھم مجبور به انتخاب شوم، دوباره ھمان مسيری را دنبال می «)٣

  ».کند که من رفتم کند خودش را انسان بنامد، ھمين مسيری را انتخاب می که جرأت می ھر کسی

  ».کنند جھت خوشم می آيد که مشکالت را از تمام زوايا بررسی می که افکار مستقل دارند، بدينکه  من از کسانی «)۴

  » .رھبران واقعی بايد اين آمادگی را داشته باشند که جھت آزادی مردم خود، ھمه چيزشان را فدا کنند «)۵

اسی به زندگی فردی و اجتماع را در سر می پرورانيم، عالقه اس يای آنؤجھت ايجاد جھانی بھتر که سودای ر «)۶

  .کند ديگران نقش بسيار مھمی بازی می

 :رانی نلسون ماندال ويدئوی سخن

:Remembering Mandela'Everyone was in awe of him'  

  !ھمگان احساسی از احترام ھمراه با ترس و شگفتی نسبت به او داشتند: ياد بياوريمه ا بماندال ر

  ».تواند برمشکالت غلبه يافته و به آرزويش برسد را دارد، می  خود را وقف کاری بکند که سودای آن ھرکسی«) ٧

  ».تواند جھان را دگرگون سازد ست که می مندترين سالحی آموزش،  قدرت«) ٨

ست  ترسد، بلکه کسی انسان شجاع کسی نيست که نمی. ست شجاعت به دليل فقدان ترس نيست، بلکه پيروزی بر آن«) ٩

  ».واند بر ترس غلبه کندتکه ب 
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ست که آزادی ديگران را   تنھا آزاد بودن از يوغ بردگی نيست، بلکه زندگی کردن به گونه ای ی انسانئرھا« ) ١٠

  ».ء دادرا ارتقا محترم شمرده وآن

  ».ماند که جھت نابودی دشمنان خود، خودمان زھر بخوريم خشم به اين می«) ١١

ھا در جلو  که خودت از پشت رھبری جنبش را در دست داری، بگذار ديگران بر اين باور باشند که آن در حالی« ) ١٢

  ».کنند ھستند و رھبری می

  ».ُ افت و خيزھايم قضاوت کنھايم قضاوت مکن، مرا با شمار زياد مرا با پيروزی«) ١٣

در سراسر زندگی ام با نژادپرستی جنگيده ام؛ اکنون و تا پايان . از تبعيض نژادی با تمام ظواھر آن بشدت متفرم«) ١۴

  ».کنم کار را می روزھای عمرم، اين

  ».مند ست قدرت افکار و رھبری خوب ھمواره ترکيبی« ) ١۵
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  ناراحت ھستند  ماندال  ی که از نقل ھای قولئھا آن

شود که چرا عرفات را ديده است و با فلسطين و کوبا ابراز ھمبستگی نموده است، و  در اين ويدئو از ماندال انتقاد می

 .را نقض کرده است» !حقوق بشر«

پا خاستند، برای او کف زدند و احساس شعف و شادمانی ه پاسخ ماندال آنقدر ساده و شيرفھم بود که ھمه حضار ب

ما ھمه چيز را براساس منافع مردم . ار نيست که دشمن شما دشمن ما باشدرق«: او خيلی خالصه شده، گفت. دنمودن

  ».فريقای جنوبی می بينيما

  :لينک ويدئو

The Mandela they are not comfortable "quoting"  

 887217572055310336/status/naka_ali/com.twitter://https  

  

***  

  :برگردانده شده از

Mandela Day: 15 of Nelson Mandela's Most Inspiring Quotes  

By Jessica Durando 

htm.47468/oinf.informationclearinghouse.www://http  

  

  

 


