ನೆಲ್ಸನ ಮಂಡೆಲಾ
ಲ ೇಃ ಜಿನ್ನಿ ಹಾಲಂಡ, ಚಿತ್ರೇಃ ಮಾಇಕ ವ್ಾಾಇಟ

ನೆಲ್ಸನ ಮಂಡೆಲಾ
ಲ ೇಃ ಜಿನ್ನಿ ಹಾಲಂಡ, ಚಿತ್ರೇಃ ಮಾಇಕ ವ್ಾಾಇಟ
ಕನ್ಿಡಕ ಕೇಃ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾನಾವಟಿ

1994 ರಲ್ಲಿ ನ ಲಸನ್ ಮಂಡ ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿಯಾದರು. ಅವರು ತ್ಮಮ ದ ಶದ ಮತ್ುು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ್ರ
ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯಕಾಕಗಿ ಎಷ ್ಟ ವರುಷ್ಟ್ ಹ ್ ರಾಡಿದರು. ಅವರ ತ್ಂದ ಥ ಂಬು
ಎಂಬ ಆದಿವ್ಾಸಿ ಪ್ಂಗಡದವರು. ಅವರ ಪ್ೂವವಜರು ಥ ಂಬು ಪ್ಂಗಡದ
ಅರಸರಾಗಿದದರು. ಮಂಡ ಲಾ ಹುಟುಟವ ಮೊದಲ ಶ ಾ ತ್ ವಣವದ ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫ್ರರಕನ್ರು ಆದಿವ್ಾಸಿ ಅರಸರನ ಿಲಿ ತ ಗ ದ ್ಗ ದು ತಾವ್
ರಾಜಯವ್ಾಳುತಿುದರ
ದ ು.

ಶ ಾ ತ್ ವಣವದವರು ಎಲಿ ಫಲವತಾುದ ಭ್ಮಿಗಳನ್ುಿ ತ್ಮಗಾಗಿ
ಇಟುಟಕ ್ಂಡರು. ಇದರಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಆಫ್ರರ ಕನ್ರು ಕಡು
ಬಡವರಾಗಿಯ ಉಳಿದರು. ಬಿಳಿ ಜನ್ರ ಎಲಿ ಕಾನ್್ನ್ು –
ನ್ನಯಮಗಳನ್ುಿ ಜಾರಗ ್ಳಿಸುತಿುದದರು. ಈ ಬಿಳಿಯರ
ಕಾನ್್ನ್ುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ವಣವದ ಆಫ್ರರಕನ್ರಗ ಎರಡು ಹ ್ತಿುನ್
ಊಟಕ್ಕ ಕ್ಡ ಅಂಗಲಾಚಬ ಕಾಗುತಿುತ್ುು. ಮಂಡ ಲಾ ಇವರಗ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಯನ್ುಿ ಬಿಳಿಯರ ದಬಾಾಳಿಕ ಯಂದ ಮುಕುಗ ್ಳಿಸಿ
ಅದನ್ುಿ ಒಂದು ನಾಯಯ ಚಿತ್ ದ ಶವ್ ಂದು ಬದಲ್ಲಸಲು ಮ್ವತ್ುು
ವರುಷ್ಟ್ಗಳು ಹಿಡಿದವಪ.

ಚಿಕಕಂದಿನ್ಲ್ಲಿ ನ ಲಸನ್ ಮಂಡ ಲಾ ಒಂದ ಕ ್ ಣ ಇರುವ ದುಂಡಗಿನ್
ಗುಡಿಸಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ರಾತಿರ ಮಲಗುತಿುದದರು. ತ್ಮಮ ತ್ಂದ ತಾಯ ಹಾಗು
ಮ್ರು ತ್ಂಗಿಯರ ಜತ ಅವರು ಮಲಗುತಿುದದರು. ಪ್ರತಿಯಬಾರಗ್
ಮಲಗಲ್ಲಕ ಕ ಬ ರ ಬ ರ ಚಾಪಿಗಳು ಇರುತಿುದದವಪ. ಅವರ ತಾಯಯ
ಹತಿುರ ತ್ಲ ಮಾರನ್ನಂದ ಬಂದ ಮ್ರು ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಇದದವಪ.
ಒಂದು ಮಲಗಲ್ಲಕ ಕ, ಇನ ್ಿಂದು ಅಡಿಗ ಮಾಡಲ್ಲಕ ಕ ಮತ ್ುಂದು
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ುಿ ಇಡಲ್ಲಕ ಕ. ಉಳಿದ ಆದಿವ್ಾಸಿ ಹ ಂಗಳ ಯರಂತ
ತಾಯಯ ಹತಿುರ ದನ್ಗಳನ್ುಿ ಕಟಟಲ್ಲಕ ಕ ಕ ್ಟಿಟಗ ಇತ್ುು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು
ಕ ್ಡುವ ಆಕಳುಗಳನ್ುಿ ಕಟುಟತಿುದದರು. ಗುಡಿಸಲ್ಲನ್ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲು
ಅವರು ಕಾಯಪ್ಲ ಿಗಳನ್ುಿ ಕ್ಡ ಬ ಳ ಸುತಿುದದರು.

ಅವರ ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಒಂದು ತ್ರಹದ ಗ ್ ವಿನ್ ಜ ್ ಳ.
ನ ಲಸನ್ನ್ ತಾಯ ಜ ್ ಳವನ್ುಿ ಬಿ ಸಿ ಹಿಟುಟ ಮಾಡುತಿುದದಳು. ಆಮ ಲ
ಒಲ ಯಲ್ಲಿಟುಟ ಜ ್ ಳದ ರ ್ಟಿಟ ಮಾಡುತಿುದಳ
ದ ು. ಜ ್ ಳವನ್ುಿ ಬಿ ಸಲು
ತ್ಂಗ ಂದಿರು ತಾಯಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿುದದರು. ನ ಲಸನ್ ಮನ ಯಲ್ಲಿಯ
ದನ್ಕರುಗಳನ್ುಿ ಮ ಯಲ್ಲಕ ಕ ಅಡವಿಗ ಒಯುಯತಿುದದನ್ು.

ಯಾವ್ಾಗಾದರ ್ಮಮ ನ ಲಸನ್ ತ್ನ್ಿ ಸಂಗಡಿಗರ ಜತ
ಬ ಟ ಯಾಡಲು ಹ ್ ಗುತಿುದದನ್ು. ಹಕ್ಕಕಗಳ ಬ ಟ ಆಡಿದಾಗ
ಆದರ ರ ಕ ಕಗಳನ್ುಿ ಬ ಯಸಿ ಅವರ ಲಿರು ಕ್ಡಿ ತಿನ್ುಿತಿುದದರು.
ನ ಲಸನ್ ಒಂದು ರ ತಿಯ ಸಮಾಧಾನ್ದ ಆಯುಷ್ಟ್ಯವನ್ುಿ
ಕಳ ಯುತಿುದದನ್ು. ಅವನ್ು ಹತ್ುು ವರುಷ್ಟ್ದವನ್ನದಾದಗ ಅವನ್ ತ್ಂದ
ಅಕಸ್ಾಮತಾುಗಿ ತಿ ರಕ ್ಂಡರು.

ಇದರ ನ್ಂತ್ರ ನ ಲಸನ್ ತ್ನ್ಿ ಕಕಕನ್ ಮಗನಾದ ಜ ್ ಂಗಿಂತಾಬಾ
ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಸಥನ್ ಕುಟುಂಬದ ಜತ ಇರತ ್ಡಗಿದನ್ು. ಮುಖ್ಯಸಥನ್ು
ಇವನ್ ಕಾಳಜಿ ತ ಗ ದುಕ ್ಳುುವ ಮತ್ುು ಇವನ್ನ್ುಿ ಶಾಲ ಗ ಕಳಿಸುವ
ಆಶಾಾಸನ ಕ ್ಟಟನ್ು.
ಆದರ ನ ಲಸನ್ನ್ು ಎಲಿಕ್ಕಕಂತ್ ಹಿರದಾದ ಪಾಠವನ್ುಿ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಲಯಲ್ಲಲಿ. ಆ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರುಣರ ಲಿ ಹಿರಯರ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುಿ
ಚಿತ್ುಗ ್ಟುಟ ಆಲ್ಲಸುತಿುದದರು. ಥ ಂಬು ರಾಜಯದ ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಟ ಜನ್ರು
ಜ ್ ಗಿಂತಾಬಾನ್ನ್ುಿ ಭ ಟಿಟಯಾಗಲು ಬರುತಿುದದರು.

ಆ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಜ ಾಲ್ಲಭಾಂಗಿಲ ಜ ್ ಯ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಸಥನ್ು ಕ್ಡ
ಇರುತಿುದದನ್ು. ಅವನ ಜ ್ ಂಗಿಂತಾಬಾನ್ನಗ ಥ ಂಬು ಅರಸರ ಕಾಳಗದ
ಕತ ಮತ್ುು ಬಿರಟಿಶರ ಜತ ಗಿನ್ ಹ ್ ರಾಟದ ಕತ ಗಳನ್ುಿ ಹ ಳುತಿುದದನ್ು.
ನ ಲಸನ್ ಈ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುಿ ಕ್ಕವಿಗ ್ಟುಟ ಆಲ್ಲಸುತಿುದದನ್ು. ಥ ಂಬು ಜನ್ರ
ಹತಿುರ ಸ್ಾಗುವಳಿಯ ಭ್ಮಿ ಏಕ್ಕಲಿ ಎಂಬುದರ ರಹಸಯ ಅವನ್ನಗ
ತಿಳಿಯತ ್ಡಗಿತ್ು. ಈಗಿದದಷ್ಟ್ುಟ ಬಡತ್ನ್ ಈ ಮೊದಲು ಎಂದ್
ಇರಲ್ಲಲಿ, ಈ ಎಲಿರ ಜಿ ವನ್ ಸುಧಾರಸಲು ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಟ ಪ್ರಶರಮ
ಮಾಡಬ ಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರವಪ ಅವನ್ನಗಾಯತ್ು.

1941ರಲ್ಲಿ ನ ಲಸನ್ ಜ ್ ಹಾನ್ಸಬಗವ ತ್ಲುಪಿದನ್ು. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕದ
ದ ್ಡಡ ನ್ಗರ. ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿನ್ಿದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ ಲ್ಲಸ ಚಾಕರ ಅವನ್ನಗ
ದ ್ರ ಯತ್ು. ಈ ಮೊದಲು ಅವನ್ು ಎಂದಿಗ್ ತ್ನ್ಿ ಪ್ಂಗಡ ಬಿಟುಟ
ಹ ್ರಗ ಇದದ ಅನ್ುಭವ ಅವನ್ನಗ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಳಿಯರ ಕಾನ್್ನ್ನನ್ಂತ
ಬ ರ ಬ ರ ಜನಾಂಗಗಳು ಅವರಗಾಗಿ ಮಿ ಸಲ್ಲಟಟ ಬ ರ ಬ ರ
ವಸತಿಸ್ಾಥನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬ ಕಾಗುತಿುತ್ುು. ಬಿಳಿಯರು ವಣವಭ ದಕ ಕ
ಪ್ಪಟಗ ್ಡುತಿುದರ
ದ ು. ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶ ಾ ತ್ ವಣವದವರು ದ ್ಡಡ ದ ್ಡಡ
ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯರಗಾಗಿಯ ಇರುವ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತಿುದದರು. ಅವರ
ಮನ ಗ ಲಸಕಾಕಗಿ ಕಪ್ಪು ವಣವದ ಆಫ್ರರಕನ್ರ ದುಡಿಯುತಿುದದರು.

ಕಪ್ಪು ವಣವದ ಜನ್ರಗ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಶ ಷ್ಟ್ ಅನ್ುಮತಿ
ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಬ ಕಾಗುತಿುತ್ುು. ಕಪ್ಪು ಜನ್ರಗಾಗಿಯ ವಸತಿ ಬ ರ ಇರುತಿುತ್ುು.
ಅವರರುವ ವಸತಿಯ ಸುತ್ುಲು ಯಾವ ಕಾಯಪ್ಲ ಿಗಳು ಬ ಳ ಯುತಿುರಲ್ಲಲಿ.
ಕ ್ಳಚ ಯ ಸರ, ಹಾಳುಬಿದದ ಬಂಜರು ಭ್ಮಿಯು ಅವರ ಪಾಲ್ಲಗ
ಇಡಲಾಗಿತ್ುು. ತಿನ್ುಿವಂತ್ಹ ಯಾವದ ಪ್ದಾರ್ವಗಳು ಅಲ್ಲಿ
ಬ ಳ ಯುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಇವರ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ನ ರು, ವಿದುಯತ್ುು ಮತ್ುು
ಟ ಲ್ಲಫ ನ್ನನ್ಂತ್ಹ ಸ್ೌಕಯವಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಪ್ಪು ವಣವದ ಜನ್ರಗ ಮತ್
ಹಾಕುವ ಮತ್ುು ಭ್ಮಿಯನ್ುಿ ಕ ್ಂಡುಕ ್ಳುುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಳಿ
ವಣವದ ಜನ್ರು ತ್ಮಮಹಿತ್ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಇಂತ್ಹ ಅಹಿತ್ಕರವ್ಾದ
ಕಾನ್್ನ್ುಗಳನ್ುಿ ಮಾಡಿದದರು. ಹಿ ಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರ ಳು
ಕಪ್ಪು ಜನ್ರ ಹಿಂದ ಒಬಾ ಬಿಳಿ ವಣವದವ ಇರುತಿುದದನ್ು.

ಪ್ಟಟಣಗಳ ಹ ್ರಗ ದ್ರದಲ್ಲಿ ಕ ಲಸಕ್ಕಕರುವ ಕಪ್ಪು ಕ್ಲ್ಲಕಾರರ ಸಿಥತಿ
ಮತ್ುಷ್ಟ್ುಟ ಬಿಕಕಟಾಟಗಿರುತಿುತ್ುು. ಕ್ಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಪ್ಮಿವಟುಟ ಇದದವರು
ನ್ಸುಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿಯ ಪ್ಟಟಣ ಬಿಡಬ ಕಾಗುತಿುತ್ುು. ಟ ರ ನ್ ಮತ್ುು ಬಸುಸಗಳಲ್ಲಿ
ಜ ್ ತ್ು ಬಿದುದ ಪ್ರವ್ಾಸ ಮಾಡಿ ಮನ ಗ ತ ರಳಬ ಕಾಗುತಿುತ್ುು. ಮತ ು
ಮರುದಿನ್ ಮುಂಜಾನ ಕ ಲಸಕ ಕ ಹ ್ ಗಬ ಕಾಗುತಿುತ್ುು. ಕ ೈಗ ಸಿಗುವ
ಕ್ಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹ ್ತಿುನ್ ಹ ್ಟ ಟತ್ುಂಬ ಊಟ
ಕ್ಡ ದ ್ರ ಯುತಿುರಲ್ಲಲಿ.

ಕ ಲ ದಿನ್ಗಳಾದ ಮ ಲ ನ ಲಸನ್ ಮಂಡ ಲಾ ವಿಟವ್ಾಟಸವಯಾವಂ ಡ
ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಗಿ ಹ ್ ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಭ ದಭಾವಿಲಿದ ಎಲಿ ಜನ್ಜಾತಿ ಮತ್ುು ವಣವದ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ಕ್ಡಿ
ಕಲ್ಲಯುತಿುದದದದನ್ುಿ ಅವರು ಗಮನ್ನಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫ್ರರಕ ಯ ಶಾಸನ್ವನ್ುಿ ಹ ್ಸ ರ ತಿಯಂದ ಹ ಗ ಆಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ
ಚಚ ವ ಮಾಡುತಿುದದರು. ಹ ಚಾಾನ್ುಹ ಚುಾ ಬಿಳಿಯರು ಶ ಾ ತ್ವಣವದವರ
ಒಳ ುಯ ಆಢಳಿತ್ಗಾರರು ಎಂದು ವ್ಾದಿಸುತಿುದದರು. ಆದರ ಉಳಿದ ಎಲಿ
ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿ ವಣವದ, ಭಾಷ ಯ ಮತ್ುು
ಜನ್ಜಾತಿಯರಗ ಸಮಾನ್ ಅಧಿಕಾರವಿರಬ ಕ ಂದು ವ್ಾದಿಸುತಿುದದರು.

ಕೆೇವಲ್
ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ
ಮೇಸಲ್ು

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕದ ಜನ್ರಗ ನಾಯಯ ಕ ್ಡುವದಕಾಕಗಿ ಇಡಿ
ಆಯುಷ್ಟ್ಯವನ ಿ ಕ ್ಡುತ ು ನ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ ಪ್ಣ
ತ ್ಟಟರು.
1944 ರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ವಯಸಿಸನ್ 26 ವರುಷ್ಟ್ವಿದಾದಗ ಆಫ್ರರಕನ್
ನಾಯಶನ್ಲ್ ಕಾಂಗ ರಸ ಎಂಬ ಸಂಘಟನ ಯನ್ುಿ ಅವರು
ಸ್ ರದರು. ಅದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ ಾಲ್ಲನ್ ಎಂಬ ಮೊದಲನ
ಪ್ತಿಿಯ ಜತ ಅವರ ವಿವ್ಾಹವ್ಾಯತ್ು.

1947 ರಲ್ಲಿ ಯುರ್ ಲ್ಲ ಗದ ಸಚಿವರ ಂದು ಅವರ ಆಯಕಯಾಯತ್ು.
1951 ರಲ್ಲಿ ANCಯ ಮುಷ್ಟ್ಕರದ ನ ತ್ೃತ್ಾವನ್ುಿ ಅವರು
ಮಾಡಿದರು. ಬಿಳಿಯರ ಅನಾಯಯಕ ಕ ತ್ುತಾುದ ಆಫ್ರರಕಾ ಮತ್ುು
ಭಾರತ್ದ ಮ್ಲ ವಂಶದ ಜನ್ರ ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು
ಅಲಿಗಳ ದರು.

1951ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಲಾ ANC ಯ ಯುರ್ ಲ್ಲ ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು.
ಅನಾಯಯಪ್ೂಣವ ಕಾನ್್ನ್ುಗಳ ವಿರುದಧದಲ್ಲಿ ಧ್ವನ್ನ ಎತಿುದದಕ ಕ ಮತ್ುು
ಪ್ರತಿಭಟನ ಗಾಗಿ ಕ್ಳಿತಿದದಕ ಕ ಮಂಡ ಲಾ ಸಹಿತ್ 20
ಕಾಯವಕತ್ವರನ್ುಿ ಪ ಲ್ಲ ಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆದರ ಅವರು
ಯಾವದ ಹಿಂಸ್ ಮಾಡಿಲಿವ್ ಂದು ಪ ಲ್ಲ ಸರಗ ಅವರ ಬಿಡುಗಡ
ಮಾಡಬ ಕಾಯತ್ು.

ಇದಾದನ್ಂತ್ರ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರ ಲಿ ಬಿಳಿಯರ ಪ್ಕ್ಷಪಾತ್ದ ಕಾನ್್ನ್ುಗಳನ ಿಲಿ
ವಿರ ್ ಧಿಸತ ್ಡಗಿದರು. ಇಂತ್ಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಮತ್ುು ಕಪ್ಪು ಜನ್ರು
ಗಾಯಗ ್ಳುುತಿುದದರು. ಇದರಂದಾಗಿ ಮಂಡ ಲಾರ ಬಾಯಯನ ಿ ಮುಚುಾವ ಸಂಚ
ಸರಕಾರ ಹಾಕ್ಕತ್ು. ಆದದರಂದ ಮಂಡ ಲಾ ಮತ್ುು ANC ಹ ್ ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಸ್ ್ ತ್ರು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸತ ್ಡಗಿತ್ು.
ಆದರ ಮಂಡ ಲಾ ತ್ಮಮ ಸಂಘಷ್ಟ್ವವನ್ುಿ ಮುಂದುಗ ್ಳಿಸಿದರು. ಸರಸಮ
ಹಕುಕಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂದ ್ ಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ುಿ ಎರಡನ ಸಲ ಕ ೈದು
ಮಾಡಲಾಯತ್ು. 1956ರಲ್ಲಿ 156 ಜನ್ರ ಮ ಲ ರಾಜದ ್ರ ಹದ ಆರ ್ ಪ್ವನ್ುಿ
ಹ ್ರಸಲಾಯತ್ು. ರಾಜದ ್ರ ಹವ್ ಂದರ ಶಾಸನ್ವನ್ುಿ ಉರುಳಿಸುವ ಮತ್ುು
ಶಾಸನ್ದ ವಿರ ್ ಧ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸಿದ ಹ ್ ರಾಟ. ಮಂಡ ಲಾ ಸಹಿತ್ 29
ಕಾಯವಕತ್ವರ ಮ ಲ ಮೃತ್ುಯದಂಡನ ಯ ಶಿಕ್ಷ ಯನ್ುಿ ವಿಧಿಸಲಾಯತ್ು. ಆದರ
ನಾಯಯಧಿ ಶರು ಇವರನ್ುಿ ನ್ನದ ್ ವಷ್ಟ್ರ ಂದು ಘ್ ಷಿಸಿದರು. ಹಾಗು 156
ಜನ್ರನ ಿಲಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿದರು.

ನ ಲಸನ್ ಮತ್ುು ಇವ್ ಾಲ್ಲನ್ ಇವರ ವಿವ್ಾಹ ಸರಹ ್ಂದಲ್ಲಲಿ. 1958ರಲ್ಲಿ
ವಿನ್ನಿ ಮದಿಕ್ಕಜ ಲಾ ಜತ ಅವರ ಮರುವಿವ್ಾಹ-ವ್ಾಯತ್ು. ವಿನ್ನಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಯ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗಾರಮದಲ್ಲಿ ನ ಲಸನ್ ಜತ ಹ ಗಲ್ಲಗ
ಹ ಗಲು ಕ ್ಟುಟ ಹ ್ ರಾಡಿದಳು.

1960ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವ್ಾದ ಘಟನ ಘಟಿಸಿತ್ು. ಶಾಪ್ವವಿಾಲ ಿ
ನ್ಗರದಲ್ಲಿಯ ಜನ್ ಅನಾಯಯಕರ ಕಾನ್್ನ್ನನ್ ವಿರುದಧ
ಶಾಂತ್ತಾಪ್ೂಣವ ಪ್ರತಿಭಟನ ನ್ಡ ಸುತಿುದಾದಗ ಪ ಲ್ಲಸ ಪ್ಡ
ಅವರ ಮ ಲ ಗುಂಡುಗಳನ್ುಿ ಹಾರಸತ ್ಡಗಿತ್ು. ಇದರಲ್ಲಿ 69
ಜನ್ರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿ ಅಸುನ್ನ ಗಿದರು. 180 ಕ್ಕಕಂತ್ ಹ ಚುಾ
ಮಕಕಳು ಮತ್ುು ಮಹಿಳ ಯರು ಗಾಯಗ ್ಂಡರು.

ಇದಾದನ್ಂತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಯ ಶಾಸನ್ ANC ಮ ಲ ನ್ನಷ ಧಾಜ್ಞ
ಹ ್ರಡಿಸಿತ್ು. ANC ಸದಸಯನಾಗುವದು ಕಾನ್್ನ್ುವಿರ ್ ಧ್ವ್ ಂದು ಆಜ್ಞ
ಹ ್ರಡಿಸಿತ್ು. ನ ಲಸನ್ ಮಂಡ ಲಾರನ್ುಿ ಜ ೈಲ್ಲಗ ಅಟಿಟದರು. ನ ಲಸನ್ ಮಂಡ ಲಾ
ಶಾಪ್ವವಿಾಲ ಿ ಆಂದ ್ ಲನ ಗ ಬ ಂಬಲ ಕ ್ಟಿಟದದಕ ಕ ಅವರು ಜ ೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿದಾದಗಲ ಶಿಕ್ಷ
ವಿಧಿಸಿತ್ು. ಮಂಡ ಲಾ ಜ ೈಲ್ಲನ್ಂದ ಹ ್ರಬಂದಮ ಲ ತ್ಮಮ ಸಂಗಡಿಗರ ಜತ
ಕ್ಡಿಕ ್ಂಡು ಒಂದು ಹ ್ಸ ಸಂಘಟನ ಯನ್ುಿ ಕಟಿಟದರು. ಅದು ಸರಕಾರದ
ವಣವಭ ದದ ನ್ನ ತಿಯನ್ುಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸರಕಾರ ಕಟಟಡಗಳನ್ುಿ ನ್ಷ್ಟ್ಟಗ ್ಳಿಸ
ತ ್ಡಗಿತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಮೃತ್ರಾಗಲಾರರು ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ವಿಶ ಷ್ಟ್
ಕಾಳಜಿ ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಲಾಯತ್ು. ಈಗ ಇವರ ಆಂದ ್ ಲನ
ಶಾಂತಿಪ್ೂಣವವ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.

ಮಂಡ ಲಾ ಪ ಲ್ಲಸರ ಕ ೈಯಂದ ತ್ಪಿುಸಿಕ ್ಳುುತ್ು ದಿನ್
ಕಳ ಯುತಿುದದರು. ಬ ರ ಉಡುಪ್ನ್ುಿ ಧ್ರಸಿ ಟಾಯಕ್ಕಸ ಓಡಿಸುತಿುದದರು.
1962ರಲ್ಲಿ ಮತ ್ುಮಮ ಅವರನ್ುಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯತ್ು. ಈ ಸಲ ಅವರನ್ುಿ
ಪಿರಟ ್ ರಯಾದ ಜ ೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿಡಲಾಯತ್ು. ಮತ್ುು ಅವರಗ ಐದು
ವರುಷ್ಟ್ದ ಕಠಿಣವ್ಾದ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಸಲಾಯತ್ುು. ಈ ಜ ೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿದಾದಗ
ಮತ ್ುಮಮ ಕ ್ ಟುವ-ಕಚ ರಗ ಒಯುದ ಜಿ ವ್ಾವಧಿ ದಂಡನ ಯ ಶಿಕ್ಷ
ವಿಧಿಸಲಾಯತ್ು.

ಮಂಡ ಲಾ ಪ ಲ್ಲಸರ

13 ಜ್ನ್ 1964 ರಂದು ಮಂಡ ಲಾ ಇವರನ್ುಿ ರ ್ ಬ ಾನ್
ಆಯಲಾಯಂಡದ ಜ ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯತ್ು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ ಲ್ಲಸರು
ಅವರನ್ುಿ ಒಂದು ಸಾತ್ಂತ್ರವ್ಾದ ಕ ್ ಣ ಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಟಟರು.
ರಾಜಕ್ಕ ಯ ಕ ೈದಿಗಳಂತ ಇಡಿ ದಿವಸ ಮತ್ುು ರಾತಿರ ಬಾಗಿಲು
ಮುಚಿಾದ ಕ ್ ಣ ಯಲ್ಲಿಯ ಒಬಾರ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷ ಅವರಗ
ಕ ್ಡಲಾಯತ್ು. ಆನ್ಂತ್ರ ಆವರಗ ಹ ್ರಬಿದುದ ತಿರುಗಾಡಲು
ಅನ್ುಮತಿ ಕ ್ಡಲಾಯತ್ು. ಹ ್ರಬಿದಾದಗ ಅಂಚ ಯ ದಪ್ುಚಿ ಲಗಳನ್ುಿ
ಹ ್ಲ್ಲಯುವ ಕ ಲಸ ಅವರಗ ಕ ್ಡಲಾಯತ್ು. ಮಗೆಲ್ಲನ್ ಕ ೈದಿಯ ಜತ
ಮಾತಾಡಿದರ ಆದಿನ್ದ ಊಟ ಅವರಗ ದ ್ರ ಯುತಿುರಲ್ಲಲಿ.

ನೆಲ್ಸನ ಮಂಡೆಲಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ಾಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನರು ವಣಣಭೆೇದದ
ವಿರೆ ೇಧದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ, ಪ್ಿತಿಭಟನೆ ಹೆ ೇರಾಟಕಾಕಗಿ ಇಳಿದವರಲ್ಲಿಯ
ಸಾಕಷ್ುು ಜನರ ಜೇವ ಹೆ ೇಯಿತು. ಉಳಿದವರನುು ಜೆೈಲ್ಲಗೆ
ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇಡೇ ಜಗತೆತೇ ಮಂಡೆಲಾರನುು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟುದಾಕೆಕ ಸಂತಾಪ್ ವಯಕತಗೆ ಳಿಸುತಿತತುತ. ಸಾಕಷ್ುು ರಾಷ್ರಗಳು
ಮಂಡೆಲಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡದವು. ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫ್ರಿಕಯನುು ವಣಣಭೆೇದದ ಶಾಪ್ದಂದ ಮುಕತಗೆ ಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿತುತ.
ಆದಾರಿಂದ ಪ್ಿಗತಿಶೇಲ್ ದ್ೆೇಶಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಸರಕಾರಕೆಕ ತಮಮ
ನಿೇತಿಯನುು ಬದಲ್ಲಸಲ್ು ಒತಾತಯ ಪ್ಡಸುತಿತದಾವು.

ನೆಲ್ಸನ
ಮಂಡೆಲಾರನುು ಮುಕತ-

ಗೆ ಳಿಸಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾಕ ಕ ಆಲ್ಲಂಪಿಕ್ ವಿಶಾ ಕ್ಕರ ಡಾ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ
ತ ಗ ದುಕ ್ಳುಲು ಅಡಿಡ ಮಾಡಲಾಯತ್ು. 1986ರಲ್ಲಿ ಅಮ ರಕಾ
ಸರಕಾರವಪ ಒಂದು ಕಾನ್್ನ್ು ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಯ ವಿಮಾನ್
ಮತ್ುು ಹಡಗುಗಳನ್ುಿ ಅಮ ರಕ ಯ ಭ್ಭಾಗದ ಮ ಲ ಬರಲು
ಅನ್ುಮತಿ ಕ ್ಡಲ್ಲಲಿ. ಇದ ಕಾನ್್ನ್ು ಮ ರ ಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಯ
ಜತ ಗಿನ್ ತ್ನ್ಿ ಎಲಿ ವ್ಾಯಪಾರ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುಿ ಅಮ ರಕಾ
ಕ ್ನ ಗ ್ಳಿಸಿತ್ು.
ಮಂಡ ಲಾ ಇವರ 70ನ ಹುಟುಟಹಬಾದ ದಿನ್ ಒಂದು ಭವಯವ್ಾದ
ಸಂಗಿ ತ್ ಕಾಯವಕರಮವನ್ುಿ ಏಪ್ವಡಿಸಲಾಯತ್ು. ಜಗತಿುನ್ ಎಲಿ
ಟಿವಿಾಗಳ ಮ ಲ ಈ ಕಾಯವಕರಮವನ್ುಿ ತ ್ ರಸಲಾಯತ್ು. ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫ್ರರಕ ಯ ಸರಕಾರಕ ಕ ಇಡಿ ಜಗತಿುನ್ ಎಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ವನ್ುಿ
ಅಲಿಗಳ ಯಲು ಶಕಯವ್ಾಗಲ್ಲಲಿ.

1989ರಲ್ಲಿ ಎಫ.ಈ.ಡಬುಿಯ. ಡಿಕಾಿಕವ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಪಿರಕ ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿಗಳ ಂದು ಆಯಕಗ ್ಂಡರು. ಅವರು ದ ಶದಲ್ಲಿಯ ಎಲಿ
ಜನ್ರಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ ಒಂದು ಒಳ ುಯ ದ ಶವ್ಾಗಬ ಕ ಂದು
ಪ್ರಯತಿಿಸತ ್ಡಗಿದರು. ಒಂದು ದಿನ್ ಮಂಡ ಲಾರನ್ುಿ
ಸ್ ರ ಮನ ಯಂದ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ಘ್ ಷ್ಟ್ಣ ಯನ್ುಿ
ಮಾಡಿದರು.
11 ಫ ಬುರವರ 1990ರಂದು ನ ಲಸನ್ ಮಂಡ ಲಾ ಜ ಲ್ಲನ್ನಂದ
ಹ ್ರಬಂದರು. ಆಗ ಅವರು 71 ವರುಷ್ಟ್ದವರದದರು. ಅವರು 10000
ದಿನ್ ಜ ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಕಳ ದಿದದರು.

ಸ್ ರ ಮನ ಯ ಹ ್ರಗ ಮಂಡ ಲಾ ಇವರು ತ್ಮಮ ಪ್ತಿಿ ವಿನ್ನಿಯನ್ುಿ
ಭ ಟಿಟಯಾದರು. ಮಂಡ ಲಾರ ಮುಂದಿನ್ ಪ್ರವ್ಾಸದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿ ಅವರ ಜತ
ಇರುತಿುದದಳು. ಇಡಿ ಜಗತಿುಗ ನ ಮಂಡ ಲಾರ ಜ ಲ್ಲನ್ನಂದಾದ
ಬಿಡುಗಡ ಗ ಸಂತ್ಸ ವ್ಾಯತ್ು. ಮಂಡ ಲಾರ ಬಿಡುಗಡ ಎಂದರ ದಕ್ಷಿಣ
ಆಫ್ರರಕ ತ್ನ್ಿ ಅನಾಯಯಕರವ್ಾದ ವಣವಭ ದದ ನ್ನ ತಿಯನ್ುಿ ಬಿಟುಟ
ಬಿಡುವದರ ಕುರುಹು. ಮಂಡ ಲಾರ ಬಿಡುಗಡ ಯ ದಿನ್ ಎಲಿ ಆಫ್ರರಕನ್ರು
ಹ ್ರದಾರಯ ಮ ಲ ಬಂದು ಕುಣಿದಾಡತ ್ಡಗಿದರು.

ಎಫ.ಈ.ಡಬುಿಯ. ಡಿಕಾಿಕವ ಇವರು ಮಂಡ ಲಾ ಮತ್ುು ANC ಜತ
ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಬಾರು ಕ್ಡಿಯ ಹ ್ಸ ಶಾಸನ್ಕಾಕಗಿ
ಮುಕು ಚುನಾವಣ ಯ ವಯವಸ್ ಥ ಮಾಡಿದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಲಾ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿ ಚುನಾವಣ ಗ ನ್ನಂತ್ರು. ಅವರಗ ಓಟು ಕ ್ಡಲು
ಲಕ್ಷಾನ್ುಗಟಟಲ ಕಪ್ಪು ವಣವದ ಜನ್ರು, ತಾಸುಗಟಟಲ ಬಿಸಿಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ
ನ್ನಂತ್ರು. ಮಂಡ ಲಾ ಚುನಾವಣ ಗ ದುದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿಯಾದರು.
ಎಫ.ಈ.ಡಬುಿಯ. ಡಿಕಾಿಕವ ಉಪ್ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿಯಾದರು.

ಇಲೆಕಶನ
ಬ ಥ

ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಿ ಮಂಡ ಲಾ ಜಗತಿುನ್ ಪ್ರವ್ಾಸ ಕ ೈಗ ್ಂಡು ಅಮ ರಕಾದ ರಾಷಾರಧ್ಯಕ್ಷ
ಕ್ಕಿಂಟನ್ರನ್ುಿ ಭ ಟಿಟಯಾದರು. ಅವರು ವಣವಭ ದ ಮಾಡದ ಬಿಳಿ ಮತ್ುು ಕಪ್ಪು
ವಣವದ ಜನ್ರಗ ಸರಸಮ ಸಂಧಿ ಕ ್ಟಟರು. ಶಾಂತಿಯಂದ ತ್ಮಮ ಕ ಲಸ
ಮಾಡುತಿುದದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕದ ನಾಗರಕರ ಜಿ ವನ್ ಸುಖ್ಕರವ್ಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿಿಸುತಿುದದರು. ಎಲಿರಗ್ ಓಟು ಕ ್ಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕ ್ಟಟರು. ಎಲಿ
ನಾಗರಕರಗ ಎಲ್ಲಿ ಬ ಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ಾಸ ಮಾಡುವ, ಭ್ಮಿಯನ್ುಿ ಕ ್ಳುುವ ಮತ್ುು
ಮಾರುವ ಹಾಗು ಸಂಪ್ತ್ುನ್ುಿ ಶ ಖ್ರಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕ ್ಟಟರು. ಎಲಿ
ವಣವದವರಗ ಶಾಸನ್ದ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ಅನ್ುಕ್ಲತ ದ ್ರಕ್ಕಸಿಕ ್ಟಟರು.
ಎಲಿ ವಣವದವರಗ್ ಸರಸಮ ವ್ ತ್ನ್ ದ ್ರ ಯುವ ನ್ನ ತಿಯನ್ುಿ ಜಾರಗ
ತ್ಂದರು. ಈಗ ನ್ನಜವ್ಾದ ಅರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಲಾ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ
ಮುಕುಗ ್ಂಡಿತ್ು.
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ಟಾಿಂಸಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಮ.
ಸಾಉಥ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ ನಿನ
ಪ್ದವಿ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ನಾಯಶನಲ್ ಕಾಂಗೆಿಸ (ANC) ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿವೆೇಶ
ರಾಜದ್ೆ ಿೇಹದ ಆರೆ ೇಪ್ದಂದ್ಾಗಿ 155 ಜನರ ಜತೆ
ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ರವಾನೆ.
ನೆ ಜೆ ೋ ವಿನಿಫ್ೆಿಡ ಮಾದಕಿಜೆಲಾ ಜತೆ ವಿವಾಹ
21 ಮಾರ್ಣರಂದು ಶಾಪ್ಣವಿಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯ
ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಿರೆ ೇಧ ಪ್ಿದಶಣನೆ ಮಾಡುತಿತರುವ
ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು.
ANC ಮೇಲೆ ಪ್ಿತಿಬಂಧದ ಆಜ್ಞೆ. ಮಂಡೆಲಾ ಇವರ
ಸಂಗಡಗರನುು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಂಡೆಲಾ ಇವರಿಂದ ಹೆ ಸ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಾಾಪ್ನೆ.
ಸರಕಾರಿ ಕಟುಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬು ಎಸೆದ ಆಪಾದನೆ.
ಮಂಡೆಲಾರಿಗೆ ಐದು ವರುಷ್ದ ಸಶಿಮ ಕಾರಾವಾಸದ
ಶಕ್ಷೆ.
ಉಳಿದ ಎಂಟು ಜನರ ಜತೆ ಜೇವಾವಧಿ ಕಾರಾವಾಸದ
ಶಕ್ಷೆ.
27 ವರುಷ್ದ ಜೆೈಲ್ುವಾಸದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ
ANC ಅಧಯಕ್ಷರೆಂದು ಆಯ್ಕಕ
ರಾಷ್ರಪ್ತಿ ಪ್ದಕಾಕಗಿ ಆಯ್ಕಕ

ನೆ ೇಬೆಲ್ ಪಾರಿತೆ ೇಷ್ಕದಂದ ಸನಾಮನ
ಮೃತುಯ

