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1994 साली नल्सन मंडला दजिण आजिकि राष्ट्रपती झाल. त आपल्या
दशाच्या व तथील िनतच्या स्वातं त्र्यासाठी जकत्यक वर्षे लढल. त्यां ि
वडील थेंबू या आजदवासी िमातीि. त्यां ि पूववि थेंबू या आजदवासी
िमातीि नत होत. मंडलां च्या िन्माआधीि गोऱ्या लोकां नी आजिकतील
मूळ िमातींच्या िमीनी बळकावू न व तथील नत्यां ना हुसकावू न स्वतेःि
राज्य करायला लागल.

गोऱ्यानी स्वतेःिवळ सवव सुपीक िमीनी ठवू न घतल्या. त्यामुळ
इतर आजिकन लोकां ना गररबीत जदवस काढाव लागल. गोरि
तथील सवव कायद करत होत. त्यामुळ दोन वळच्या अन्नासाठी
काळ्या आजिकनां ना त्यां च्यापुढ हात पसराव लागत होत.
मंडला यां ना या गोऱ्यां ि अन्यायपूणव राज्य संपवू न एक न्यायी
राज्य बनवण्यासाठी 30 वर्षे लागली.

लहानपणी नल्सन मंडला यां ना एकि खोली असलल्या गोलाकार
झोपडीमध्य झोपाव लागत होत. त्याि आई – वडील व तीन बजहणी
त्याि खोलीत झोपत होत. प्रत्यकाला स्वतेःि अंथरूण होत.
त्याच्या आईकड वारश्यान जमळालल्या तीन झोपड्या होत्याेः एक
झोपण्यासाठी, दु सर स्वयपाकासाठी व जतसर धान्य
साठवण्यासाठी. इतर बायकाप्रमाण जहच्याकडही गु रं
बां धण्यासाठी स्वतं त्र िागा होती व त्याभोवती भािीपाल्याि पीक
घतल िात होत.

या िमातीि मुख्य आहार म्हणि एक प्रकारिा मका.
नल्सनिी आई मक्याि पीठ दळू न भाकरी करायिी. पीठ
दळण्यासाठी त्याच्या बजहणी मदत करत होत. नल्सन गाईगु रां ना िारण्यासाठी िं गलात घवू न िात होता.

कधीतरी नल्सन आपल्या सवं गड्याबरोबर जशकारीला िात
होता. पक्ष्ां िी जशकार जमळाल्यास त्याि पंख जशिवू न त सवव
खात होत. नल्सनि एका प्रकारि समाधानी आयु ष्य होत. तो
दहा वर्षाव च्या असताना त्याि वडील अकस्मातररत्या वारल.

त्यानंतर तो आपल्या िोंजगं ताबा नावाच्या िु लतभावाकड रहायला
गला. तो एका िमातीिा नता होता. त्यानी याच्या दखभालीिी व
त्याला शाळत जशकवण्यािी िबाबदारी घतली.
परं तु त्यानी ि जशकल त त्याला शाळपासून जमळालल नव्हत. त्या
काळी त्याच्या वयाि तरुण वररष्ां ि बोलण मनेःपूववक ऐकत
होत. थेंबू िमातीि जकत्यक िण िोंजगं ताबाला भटण्यासाठी यत
असत.

भटीला यणाऱ्यामध्य ज्वजलभां जगल िोई नावािा एक नता होता. तो
िोंजगं ताबाला थेंबू िमातीच्या नत्यां च्या शौयाव ि व गोऱ्यां च्या बरोबर
कलल्या लढाईच्या गोष्ट्ी सां गत अस. नल्सन या गोष्ट्ी कान
टवकारून ऐकत होता. थेंबू िमातीच्या लोकां कड सुपीक िजमनी
का नाहीत याि रहस्य त्याला हळू हळू कळू लागल. इतकी गररबी
यापूवी कधीि नव्हती, हही त्याच्या लिात यऊ लागल. या सवाां ि
िीवन सुधारण्यासाठी भरपूर कष्ट् घ्याव लागतील यािी त्याला
कल्पना आली.

1941मध्य नल्सन िोहान्सबगव ला पोिला. दजिण आजिकतील त
सवाव त मोठ शहर होत. तथील सोन्याच्या खाणीत त्याला पोलीसािी
नोकरी जमळाली. यापूवी आपली िमात सोडून बाहर कधीि
राजहलला अनुभव त्याला नव्हता. गोऱ्या लोकां च्या कायद्याप्रमाण
वगवगळ्या िाती िमातीसाठीच्या राखीव िागति िमातीतल्या
लोकां ना रहाव लागत अस. गोर लोक वणवभदाला प्रोत्साहन दत
होत. गोऱ्यां च्यासाठी मोठमोठी घरं होती. व त्यां च्यासाठीि
असलल्या जठकाणी त रहात होत. परं तु त्यां च्या घरी काम करणार
सवव नोकर िाकर काळि होत.

काळ्या लोकां ना शहरात काम करण्यासाठी पजमवट घ्याव लागत
अस. त्या लोकां ि राहण्याि जठकाणही वगळ होत. त्या िमीनीत
काहीही उगवत नव्हत. वाळवं टासारखी कोरडी िमीन त्यां च्या
वाटला आली होती. त्यां च्या राहत्या जठकाणी पाणी, वीि जकंवा
टजलफोन इत्यादी मूलभूत सुजवधा नव्हत्या. काळ्या लोकां ना
मताजधकार नव्हता. गोऱ्यां नी आपल्या जहतासाठी व सुरिसाठी
अशा प्रकारच्या अन्यायपूणव कायद कल होत. त्यामुळ प्रत्यक 6-7
काळ्यां च्या माग एक गोरा माणूस होता.

शहराच्या बाहर कामावर िाणाऱ्यां ि फार हाल होत होत. काम
करण्यासाठी पजमवट घ्याव लागत अस. पजमवट असलल्यां ना पहाट
उठून शहर सोडाव लागत होत. कामावरून परत यताना कामगार
गाडी व बस पकडून रात्री उशीरा राहत्या जठकाणी पोित होत. परत
दु सऱ्या जदवशी भल्या पहाट उठाव लागत होत. हातात पडणारी
मिदू री फारि कमी अस. त्यातू न दोन वळच्या िवणािा खिव ही
भागत नस.

काही जदवसानंतर नल्सन मंडला जवटवाटसव रँड जवद्यापीठात पुढील
जशिणासाठी गल. या जठकाणी कुठलाही भदभाव नव्हता व सवव िाती
िमाती, वं श व रं गाि जवद्याथी जमळू न जमसळू न जशकत आहत, ह त्यां च्या
लिात आल. तथील जवद्याथी दजिण आजिकि सरकार कशा प्रकारि
असाव याबद्दल ििाव करत असत. िास्तीत िास्त गोर मात्र गोरि सरकार
िालवण्यास योग्य अस जनष्कर्षव काढत असत. परं तु इतर मात्र त्यां च्या या
मताशी कधीि सहमत होत नसत. सवव रं गाच्या िाती िमातीन
ं ा समान
अजधकार असावत अस त्यां ना वाटत होत. .

केवळ
गोऱ्ांसाठी
राखीव

दजिण आजिकच्या िनतवरील अन्याय दू र करण्यासाठी
संपूणव आयु ष्य दईन अशी प्रजतज्ञा नल्सन मंडला यानी कली.
1944 साली वयाच्या 26व्या वर्षी त आजिकन नॅशनल
काँ ग्रस या संघटनि सदस्य झाल. त्याि काळी त्यानी
इव्हजलन या पजहल्या पत्नीशी लग्न कल.

1947साली त्यां िी यु थ लीगि सजिव म्हणून जनवड झाली.
1951मध्य ANCच्या आं दोलनाि त्यानी नतृ त्व कल. गोऱ्यां च्या
अन्यायाि बळी ठरलल्या आजिका व भारतीय वं शाच्या
िनतनी या आं दोलनात उत्स्फूतव पण भाग घत काम करण्यास
नकार जदला.
1951मध्य मंडला यु थलीगि अध्यि झाल.

अन्यायकारक कायद्याच्या जवरोधात आवाि उठवल्याबद्दल व
जवरोध कल्याबद्दल मंडलासजहत 20 कायव कत्याां ना पोलीसां नी
पकडून त्यां च्यावर खटला भरला. परं तु यात कुठल्यही
प्रकारिी जहं सा झाली नव्हती म्हणून कोटाव न त्यां ना जनदोर्ष
सोडून जदल.

यानं तर सामान्य माणसंसुद्धा गोऱ्यांच्या पिपाती कायद्यांिा जवरोधात आवाि
उठवू लागल. काही घटनत गोर व काळ लोक िखमी होत होत. त्यामु ळ मं डला
यांि तोंड कायम बंद करण्यासाठी सरकार त्यांच्या संघटनवर बंदी घातली व
त्यांच्यावर अनक बंधनं लादली. त्यामु ळ मं डला व ANC हरल्या अस िनतला वाटू
लागल.
परं तु मं डला यांनी आपल संघर्षव तसि िालू ठवल. समान हक्कासाठी आं दोलन
करताना त्यांना दु सऱ्यांदा िलमध्य पाठवण्यात आल. 1956मध्य त्यांच्यासकट
156 आं दोलकावर रािद्रोहाि आरोप ठवण्यात आला रािद्रोह म्हणि सरकार
उलथवण्याि व सरकारच्या जवरोधात कायव करण्याि प्रयत्न. मं डला व इतर 29
िणांना या खटल्यात मृ त्यदं डािी जशिा दण्यात आली. परं तु वरच्या कोटावन त्यांना
आरोपमु क्त कल. व सरकारला या सवव 156 िणांना सोडून द्याव लागल.

नल्सन मंडला व पत्नी इव्हजलनबरोबरील वै वाजहक िीवन ठीक िालत
नव्हत. 1958साली त्यां नी जवन्नी मजदजकिलाशी पुनजवव वाह कला. जवन्नी
आजिकच्या स्वातं त्र्य सं ग्रामात जहरीरीन भाग घत होती. मंडला यां च्या
खां द्याला खां दा दत जतन सं घर्षव कल.

1960साली एक भयं कर घटना घडली. शापवव्हव्हल्ल या
शहरातील िनता अन्यायकारक कायद्याच्या जवरोधात
शां ततापूणव आं दोलन करत असताना पोलीसां नी त्यां च्यावर
गोळीबार कला. त्यात 69 िण मल. 180 पिा िास्त बायकामुलं गं भीरररत्या िखमी झाल.

यानंतर मात्र दजिण आजिकच्या शासनान ANC सं घटनवर सं पूणव बं दी
घातली. ANCि सदस्य होणसु द्धा कायद्याच्या जवरोधात आह अशी आज्ञा
काढली. नल्सन मंडला यां िी तु रुंगात रवाना करण्यात आली. नल्सन
मंडला यां नी शापवव्हव्हल्लच्या आं दोलनाला िाहीर पाजठं बा जदला म्हणू न
त्यां ना िलमध्य असतानाि जशिा सु नावली. मंडला यां िी िलमधू न
सु टका झाल्यानंतर त्यां नी एका नव्या पिािी स्थापना कली. ही सं घटना
सरकारच्या अन्याकारक नीतीच्या जवरोधात कठोरपण सं घर्षव करणारी
होती. वणव भद नीतीच्या जवरोधात सं घर्षव करत अनक सरकारी इमारती
उध्वस्त कल्या. या आं दलनात िीजवत हानी होणार नादी यािी काळिी
घतली. परं तु ह आं दोलन शां ततापूणव नव्हत.

मंडला पोलीसां िा ससजमरा िु कवत होत. वर्ष बदलू न टॅ क्सी
डरायव्हर म्हणून काम करू लागल. मात्र 1962मध्य त्यां ना
पकडण्यात आल. यावळी त्यां ना जप्रटोररयाच्या िलमध्य ठवण्यात
आल. त्यां च्यावर खटला भरून त्यां ना पाि वर्षाव िी सिम
कारावासािी जशिा सुनावण्यात आली. त िलमध्य असतानाि
कोटाव त नवू न अिू न एका खटल्यात त्यां ना आिन्म कारावासािी
जशिा सुनावण्यात आली.

ಮಂಡೆಲಾ ಪೋಲಿಸರ

13 िू न 1964 रोिी मंडला यां ना रॉबन आयलँ डच्या िलमध्य
ठवण्यात आल. एका स्वतं त्र खोलीत पोलीसानी त्याला ठवल.
रािकीय कैद्याप्रमाण जदवसा व रात्री बं द खोलीत त्यां ना एकटि
राहाव लागल. काही जदवसां नी त्यां ना बाहर जहं डण्या-जफरण्यािी
परवानगी दण्यात आली. बाहर असताना त्यां ना पोस्टाच्या िाड
जपशव्या जशवण्याि काम दण्यात आल. शिारच्या कैद्याशी
बोलल्यास त्या जदवसाि िवण जमळत नस.

नल्सन मंडला िलमध्य असताना दजिण आजिकतील िनता सं प,
धरण यातू न जवरोध व्यक्त करत होती. या आं दोलनात जकत्यकां ि
बळी गल. अनकां ना तु रुंगवासािी जशिा झाली. सं पूणव िगाि लि
मंडलां च्या आं दोलनाकड होत. मंडलां ना िलमध्य पकडून
ठवल्याबद्दल सं पूणव िग सं ताप व्यक्त करत होत. त्यां नासु द्धा दजिण
आजिकतील वणव भद सं पायला हव अस वाटत होत. अनक राष्ट्रं
मंडलाना तु रुंगातू न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. अनक
जवकजसत राष्ट्रं दजिण आजिकच्या सरकारला नीती बदलण्यासाठी
आग्रह धरत होत.

नेल्सन
मंडेलांना

मुक्त
करा.

दजिण आजिकला ऑजलं जपक सामन्यात भाग घण्यास मनाई
करण्यात आली. 1986मध्य अमररकन एक जवशर्ष कायदा पास
करून अमररकच्या भूभागावर दजिण आजिकच्या जवमानां ना
व िहािाना प्रवश नाकारला. त्यािप्रमाण त्याच्यां शी असलल
व्यापार संबंध तोडण्यात आल.
मंडलां च्या 70व्या वाढजदवशी एक भव्य संगीत समारोहाि
आयोिन करण्यात आल. िगभरच्या टीव्हीवर दाखवण्यात
आल. आता मात्र दजिण आजिकच्या सरकारला माघार
घतल्याजशवाय गत्यं तर उरला नाही. िगाच्या मताला मान्यता
दण भाग पडल.

1989मध्य एफ.ई.डब्लू जडक्लाकव राष्ट्राध्यि म्हणून जनवडून
आल. दजिण आजिका एक िां गला दश होण्यासाठी त प्रयत्न
करू लागल. एक जदवशी नल्सन मंडलां ना िलमधू न मुक्त
करण्यािी घोर्षणा त्यां नी कली.
11 फब्रु वरी 1990 रोिी नल्सन मंडला िलमधू न बाहर आल.
तव्हा त्यां ि वय 71 वर्षे होती. तोपयां त त्यां ना 10000 जदवस
तु रुंगवास भोगला होता.

तु रुंगातू न बाहर आल्यानंतर त्यां नी आपली पत्नी जवन्नीिी भट
घतली. मंडलां च्या त्यापुढील िीवनात जवन्नी सतत त्यां च्या बरोबर
होती. सवव िगाला मंडलाच्या सुटकमुळ आनंद झाला. मंडला
यां िी सुटका म्हणि दजिण आजिकि अन्यायपूणव वणवभद नीती
सोडण्याि जिन्ह. मंडलां च्या सुटकच्या जदवशी संपूणव दजिण
आजिका रस्त्यावर यऊन नाित होती.

एफ.ई.डब्लू जडक्लाकव नल्सन मंडला व ANC बरोबर काम
करू लागल. दोघानी जमळू न नव्या सरकारच्या स्थापनसाठी
राष्ट्राध्यिाच्या जनवडणुकीिी व्यवस्था कली. 1994मध्य मंडला
जनवडणुकीसाठी उभ राजहल. मतं दण्यासाठी लाखो लोक
भर उन्हात उभ होत. मंडला जनवडणूक जिं कून राष्ट्राध्यि
झाल. आजण एफ.ई.डब्लू जडक्लाकव उपराष्ट्रपती म्हणून
पदभार संभाळला.

इलेक्शन
बूथ

राष्ट्राध्यि मंडला यां नी िगप्रवासात असताना अमररकि अध्यि
व्हक्लंटन यां िी भट घतली. आपल्या रािवटीत त्यां नी गोरा काळा
अस वं शभद न करता सवाां ना समान सं धी जदली. शां तीिा
पुरस्कार कला. दजिण आजिकिी िनता सु खी व्हाव यासाठी त
प्रयत्न करू लागल. सवाां ना मताजधकार जदल. दशभरातील
कुठही िमीन जवकत घण्याि व जवकण्याि हक्क सवाां ना
जमळाल. मालमत्ति हक्क जमळाल. सरकारी नोकरीतील वं शभद
काढू न टाकण्यात आल. खऱ्या अथाव न मंडला व दजिण आजिका
मुक्त झाली.

महत्वाचे दिवस
1918
1942
1944
1956
1958
1960

1961

1962
1964
1990

िदिण आदिकेतील ट् ांन्सकी ्ेथे जन्म
साउथ आदिका दवद्यापीठातून वकीलीची पिवी .
आदिकन नॅशनल कााँग्रेस (ANC) मध्ये प्रवेश
राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 155जणाबरोबर
तुरंगवास
नोज्मो दवदनिेड मादिदकजे ला बरोबर दववाह
21 माचच रोजी शापचव्हिल्ले ्ेथे शांतपणे दवरोध
करणाऱ्ावर गोळीबार. ANC वर प्रदतबंधक
आज्ञा. मंडेला ्ांची दमत्रासदहत जे लमध्ये रवाना.
मंडेला ्ानी नव्या पिाची स्थापना केली.
सरकारी इमारतीची मोडतोड केल्याचा आरोप .
मंडेला ्ांना पाच वर्ाचची सश्रम तुरंगवासाची
दशिा
इतर आठ जणाबरोबर आजन्म कारावासाची
दशिा
27 वर्ाचनंतर जे लमधून सुटका. ANC अध्यि
म्हणून दनवड

1994

राष्ट््ाध्यिपिी दनवड

1999

नोबल पाररतोर्कानी सन्मादनत

2013

मृत्यु

