
নেলসে ম্যান্ডেলা নেন্ডের নেসসন্ডেন্ট হওযার পর 

একসেে তাাঁর কন্ডযকজে সহকম্ীন্ডক 

বলন্ডলে- চন্ডলা আজ েহর নেসি। চার নেযান্ডলর 

সিতর বন্দি জীবন্ডের েীর্ ঘ সম্য কাটান্ডোর পর 

সেন্ডজর েহরটট নকম্ে হন্ডযন্ডে। সেজ নচান্ডি ো 

নেিন্ডলই েয। সহকম্ীন্ডের সান্ডে সেন্ডয নেলসে 

ম্যান্ডেলা েহন্ডরর অসল-গসল হা াঁটন্ডলে। িুব কু্ষধা 

লাগার পর ম্যান্ডেলা বলন্ডলে- সাম্ন্ডের নম্ান্ড়ে যসে 

নকান্ডো নরন্ডতারা াঁ োন্ডক, নসিান্ডেই নিন্ডয সেন্ডত 

চাই।ওরা নতা অবাক! বুঝন্ডত নপন্ডর ম্যান্ডেলা 

বলন্ডলে, অবাক হওযার সকেুই োই; কু্ষধা নলন্ডগন্ডে, 

িান্ডবা। কন্ডযেিাোর সবিৎস িাবার নিন্ডযও নযন্ডহতু 

ম্সরসে, তাই এন্ডতা সহন্ডজ ম্রন্ডবা ো। সবাই সম্ন্ডল 

নটসবন্ডল নিন্ডত বন্ডসন্ডেে। 

অল্পেনূ্ডর আন্ডরকজে িদ্রন্ডলাক বন্ডস আন্ডেে, নবে 

বযষ্ক। নহান্ডটন্ডলর ওন্ডযটারন্ডক ম্যান্ডেলা 

বলন্ডলে- একটা নচযার এন্ডে আম্ার পান্ডে রান্ডিা 

এবংওোন্ডক বন্ডলা- আম্ার নটসবন্ডল বন্ডস নিন্ডত। 

িদ্রন্ডলাক আসন্ডলে। এন্ডস আম্ার পান্ডের 

নচযারটায বসন্ডলে। নিন্ডত নিন্ডত আম্রা গল্প 

করসে। সকন্তু পান্ডে বসা নলাকটট সকেুই নিন্ডত 

পারন্ডেে ো। ওোর হাত কাাঁপন্ডে। চাম্চ নেন্ডক 

িাবার নেন্ডট পন্ড়ে যান্ডে। ম্যান্ডেলার সহকম্ীন্ডের 

একজে বলন্ডলে- 

আপসে ম্ন্ডে হয অসুস্থ। নলাকটট চুপচাপ রইন্ডলা। 

সকেুই বলন্ডলা ো। ম্যান্ডেলা সেজ হান্ডত ওোন্ডক 

িাবার িাইন্ডয সেন্ডলে এবং ওন্ডযটারন্ডক নেন্ডক 

বলন্ডলে- ওোর িাবার সবলটাও আম্রা পসরন্ডোধ 

করন্ডবা। 

িাবার নেন্ডে নসই বযস্ক িদ্রন্ডলাক সবোয নেযার 

জেয েস্তুত হন্ডলে। সকন্তু সবাই অবাক নচান্ডি 

নেিন্ডলা- নলাকটট িান্ডলা কন্ডর ো াঁ়োন্ডত বা হা াঁটন্ডত 

পারন্ডেে ো। েরীন্ডরর কাাঁপুসে ক্রম্বধ ঘম্াে! 

ম্যান্ডেলা সেজ হান্ডত ওোন্ডক উন্ডে ো াঁ়োন্ডত সাহাযয 

করন্ডলে এবং সহকম্ীন্ডের একজেন্ডক ওোন্ডক 

েরজা পয ঘন্ত এসগন্ডয সেন্ডয আসন্ডত বলন্ডলে। 



সহকম্ীন্ডের ম্ন্ডধয আন্ডরকজে বলন্ডলে- এন্ডতা 

অসুস্থ েরীর সেন্ডয উসে বা়েী নপ ৌঁোন্ডত পারন্ডবে 

নতা! 

এই সম্য ম্যান্ডেলা বলন্ডত শুরু করন্ডলে- উসে 

অসুস্থ ো। আসম্ নজন্ডলর নয নসন্ডল বন্দি সেলাম্ উসে 

সেন্ডলে নসই নসন্ডলর গােঘ। েচে ম্ার নিন্ডয আম্ার 

িুব তৃে্ো নপন্ডতা। সপপাসায কাতর আসম্ যতবার 

পাসে পাসে বন্ডল আতঘোে করতাম্, ততবার উসে 

আম্ার সম্ত েরীন্ডর েসাব কন্ডর সেন্ডতে। আজ 

আসম্ নেন্ডের নেসসন্ডেন্ট। সবন্ডচন্ডয ক্ষম্তাোলী 

ম্ােুে হওযার পর আসম্ ওোন্ডক আম্ার নটসবন্ডল 

একসান্ডে িাওযার জেয আম্ন্ত্রণ কন্ডরসে! তাই নসই 

সব সেেগুন্ডলার কো ম্ন্ডে কন্ডর উসে িুব িয 

নপন্ডযন্ডেে। সকন্তু ক্ষম্তাবাে হন্ডযই ক্ষম্তাহীে 

ম্ােুেন্ডক োন্দত নেযা নতা আম্ার আেন্ডে ঘর 

পসরপন্থী। এটা আম্ার জীবন্ডের এসেকন্ডসর অংে 

েয। তাই োন্দত পাওযার পসরবন্ডতঘ উসে িান্ডলাবাসা 

নপন্ডযন্ডেে। আম্ার ম্ুন্ডি/েরীন্ডর উসে েসাব 

কন্ডরন্ডেে। ওোর ম্ুন্ডি আসম্ িাবার তুন্ডল সেন্ডযসে। 

আসম্ আপোন্ডের নযম্ে নেসসন্ডেন্ট, নতম্সে 

ওোরও নেসসন্ডেন্ট। েসতটট োগসরকন্ডক সম্মাে 

জাোন্ডো আম্ার নেসতক োসযত্ব। নতাম্রা ম্ন্ডে 

নরন্ডিা- শুধুম্াত্র েসতন্ডোধ নেযার ম্ােসসকতা'ই 

একটট নতরী রাস্ট্রন্ডক ধ্বংস কন্ডর সেন্ডত পান্ডর। আর 

সহেেীলতার ম্ােসসকতা একটট ধ্বংস রাস্ট্রন্ডক 

নতরী করন্ডত পান্ডর। ক্ষম্া একটট ম্হৎগুে। নয 

বযন্দি অন্ডেযর নোে ÎæwU ক্ষম্া করন্ডব আল্লাহ 

সকযাম্ন্ডতর সেে তার নোে ÎæwU ক্ষম্া করন্ডবে। 

 


