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ദുഷ്  �പഭുത�ം  അവസാനി�ി�ാനു�  ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക 
The checklist for Ending Tyranny 

 
പീ�ര്  അ�ല് മാനും  ഹാര് ഡി  െമറിമാനും  േചര് െ�ഴുതിയത് . 

 

ഇ�ുേലാകെ��ാടും കാണെ�ടു� മാരകമായ സംഘര് ഷ�ള്  രാജ��ള്  ത�ിലും ഒരു       

പേ� രാജ��ിനു�ില്  തെ� നി�ാകും . കുഴിേതാ�ു� ദുഷ്�പഭു��ാരും അവര് െ�തിരായി       

അവര്  അടി�മര് �െ�ടു� ജനതയും ത�ില്  ഇതു വ�ാപകമായി വിശ�സി�ു�ു അതായത്        

അമര് � െച�െ��� ജന സമൂഹ�ിെ� ര�ുമാര് ��ള്  െതരെ�ടു�ാനു�് . ദുഷ്�പഭുത�െ�       

സ�ീകരി�ുക അേതസമയം ആ രീതി ഉരു�ിരി�ു കുെറ�ൂടി ശാ�മായി�ീരും അെ��ില്         

ഒരു അ�കമപൂര് �മായ വി�വം ഉ�ായി സ�ാത��ം ൈകവരി�ാം . ഈ പരിമിതമായ വീ�ണെ�         

പല ആള�കള�ം എതിര് �ു� സത�ം സിവില്  �പതിേരധസമരം (ഈ വാ�ിെന പലരും ജന�ള�െട          

ശ�ി സമരം അഥവാ അ�കമരഹിത സംഘ�നം ) നാം മന�ിലാ�ിയിരി�ു�തിേന�ാള്        

നിര�രമായി സംഭവി�ു�ു�് . 1900ല്  ആരംഭം മുതല്  ശരാശരി ഓേരാ വര് ഷവും േലാക�ില്  ഒരു          

വലിയ സിവില്  �പതിേരാധസമര �പചരണം നിലവില്  ഭരി�ു� ഭരണാധികാരികള് �് എതിരായി        

ഉ�ായി���് .1972 മുതല്  പൗര�ാരാല്  നയി�െ�� സമര�ള്  അതിെ� അന�രഫല�ളാല്        

നിര് �ചി�െ�ടു�ു . ഇെത�ാം ഭൂമിശാസ്�തപരമായും �പാധാന�മു�തും . ജനാധിപത��ിേല�്     

പരിവര് �നെ� ല��മാ�ിെ�ാ�ു�തുമാണ് . എ�ി��ം നയം ഉ�ാ�ു�വര് , പ�ിത�ാര് ,      

പ�ത�പവര് �കര് , മ�� താത്പര�മു� നിരീ�കള്  നിര�രമായി സാധാരണ ജന�ള�െട കഴിവു        

ദുഷ്�പഭുത�െ� നിയ��ി�ാനും അവരുെട അവകാശ�ള്  േനടിെയടു�ാനും സായുധമ�ാെ�      

സമരംെകാ�ു  സാധി�ുകയിെ��ു  വില  കുറ�ാണ്  കാണി�ു�ത് . 
 

അപ�ഗഥനപരമായ  അ�മായ  കള�ം . 
 

2011ല്  ട��ണിഷ�യിലും ഈജിപ്തിലും നട� �പേ�ാഭ�ള്  വളെരയടു� കാല�് 2014ല്         

ഉ�കയിനിലും നട� �പേ�ാഭ�ള്  വളെര താഴ്� സാമൂഹ� നിലവാര�ില്  ആരംഭി�ു� സിവില്          

�പതിേരാധസമര�ള്  അതിെ� ശ�ിയും അതിെ� പരിവര് �നം െകാ�ുവരാനു�      

സാമാര് ��ം ജന�െള അതിശയി�ി�ി���് . ആര് �ും മുേ�അറിയാന്  സാധി�ി� ഇ�െന ഒരു        

�പേ�ാഭം ഉ�ാകുെമ�് . അതുെകാ�ുതെ� അതിെ� തുല�മി�ായ്മ െവളിവാകു�ു . വളെര       

പരിചിതമായ ആള�കള്  മാ�തേമ ക�ുകാണു . വര് �വി�വ�ള്  അതായത് 2000 ല്         

ൈസബീരിയായിലും 2003ല്  േജാര് ജിയായിലും 2004ല്  ഉ�കയിനിലും വി�വം ഉ�ാകുെമ�് . ദശക�ള്         

മുേ� ആരും �പതീ�ി�ി� . 1986ല്  ഫിലിൈ�ന് സില്  ഏകാധിപതി െഫര് ഡിനാ��മാര് േ�ാസിെ�       

ഭരണവും 1988ല്  ചിലിയില്  അഗേ� പിേനാേഷയുെട ഭരണവും 1989ല്  േപാള�ില്         

േസാവിയ��ഭരണവും , െതേ� ആ�ഫി�യില്  വര് �വിേവചനെ� പി�ുണയ്�ു� ഭരണവും      

അവസാനി�ുെമ�  ആരും  �പതീ�ി�ി� . 
ഒരു അ�ാരാഷ്�ടീയവും �പാേദശികവുമായ വിദഗ്ധര്  ഇതും ഇ�െനയു� സിവില്        

�പതിേരാധ സമര�ള�ം അവര്  പലേ�ാഴും എ�ിേ�രു� പരിസമാപ്തി വിജയകരമായ സിവില്         

�പതിേരാധസമര�ള്  ചരി�തപരമായ സാമ�മു�തും അവെയ�ാം ഒരു �പേത�ക സാഹചര��ള�െട       

കൂ�ം ഒരു �പേത�കരാജ��് ഒരു �പേത�കസമയ�് സംഭവി�തുമാണ് . എ�ുെകാെ��ാല്        

അവയുെട ഗമനം കാണെ��ത് വളെര �പേത�കതയു�തായി�ാണ് . അവെയാ�ും �പേത�ക       

നയത���ള�െട െതളിവായി�ാണുക . എ�െനയാേണാ ജനസാധാരണ�ിനു ൈവവി��മാര് �     

മര് �ിത ഭരണ�ിെനതിരായി ശ�ി ൈകയാളണെമ�ുതെ� . എ�ാല്  േസ�ാധിപതികളായ      

േലാകെ��ാടുമു� ഭരണാധികാരികള്  അ�മായ കള��ാല്  കഷ്ടെ�ടു�വര� .     



ഇതുമന�ിലാ�ാന്  ആള�കള് �് സാധി�� . ശ�ിയു� സമര�ള്  നിലിവിലിരി�ു� ഭരണ�ിനു       

വലിയ  ഭീഷണിയാെണ�് 

അ�കമരഹിത സമര�ള്  കഴി� ദശക�ില്  വര് �ി�� വരു� സാഹചര��ില്  ജനാധിപത�        

പരിവര് �നെ� പി�ുണയ്�ു�വെര സംബ�ി�ിടേ�ാളം വളെര �പാധാന�േമറിയതാണ്     

അവരുെട അറിവുകാലാനുസൃതമായി അറിവുകള്  ഉള് െ�ാ�ി�� മന�ിലാ�ണം . എ�ുെകാ�്      

ജനശ�ി സമര�ള്  വിജയി�ു�ുെവ�് . അ�കമരഹിത സംഘര് ഷ�ള്  അേനകം സംഭവ�ളില്        

േലാക�ിെല�ാടും �പവര് �ന�മമാകു�ത് എ�ുെകാെ��ാല്  അത് ര�ു സത��െള      

ചൂഷണം െച���ു . േസ�ാധിപത�സ�ഭാവമു� സര് �ാരുകള്  ആധാരമാ�ിയിരി�ു�ത്     

ജന�ള�െട ഇടയിലു� അനുസരണാശീലം െകാ�ാണ് . ഭരണാധികാരികള്  അവെര      

അടി�മര് �ു�ത് അവരുെട നിയ��ണം തുടര് �ുെകാ�ുേപാകാനാണ് . എ�ാല്  ഒരു      

സമൂഹ�ിെല  എ�ാ  ആള�കള�ം  ഒരുേപാെലയു�  വിശ�സ്തതകാണി�ു�ത് . 
 

എ�െന  സിവില്  �പതിേരാധം  �പവര് �ി�ു�ു . 
 

ര�ുസത��ളില്  അടി�ാനെ�ടു�ി സിവില്  സമര�പവര് �കര്  ജന�െള വ�വ�ാപിതമായി      

സംഘടി�ി�ു�ത് . അ�കമരഹിതമായ സ�ര് �ം �പേയാഗി�� അവരുെട അനുസരണ      

പിന് വലി�ി�ാന്  �ശമി�ു�ു . അതുപലതര�ിലു� ത���ളിലൂെടയാണ് . അവ പണിമുട�് ,      

ബഹിഷ് കരണം വന്  �പകടന�ള്  തുട�ിയ മ���പവൃ�ികള�ം , നിലവിലു� മര് �ിത വ�വ�ിതി        

അലേ�ാലെ�ടു�ി അവകാശ�ള് , സ�ാത���ം നീതി എ�ിവ േനടുക . സിവില്  �പതിേരാധ�ിെല        

പ�ാളി�ം ൈവവി��മാകുേ�ാഴും അതു വളര് �ു വരുേ�ാഴും അവര് െ�തിരായ മര് �നമുറ       

ശാ�ിയും സമാധാനവും പുന�ാപി�ാന്  അപര�ാപ്തമായി�ീരുകയും അതു അപക�മായ      

െപാ�ിെ�റി�ു  സാ��തയു�ാ�ുകയും  െച��ം . 
�പേ�ാഭം തുടര് �് െകാ�ിരി�ുേ�ാള്  സര് �ാരിലും മ�� സര് �ാര്  സര് �ാരിത       

�ാപന�ളിലും വി�ല്  ക�ുതുട�ും . (ieേപാലീസ് , പ�ാളം , മാ��മം , രാഷ്�ടീയം ഭരണപരവും        

സാ��ികവുമായ സംഘടനകള് ) ഇത് സര് �ാരിെ� നിലനില് �ിനു നിര് �ായകമാണ് ഈ       

വി�ലുകള്  കൂറുമാ��ിേല�ു നയി�ും . കൂറുമാ�ം വര് �ി��വരുേ�ാള്  കഴിവുകള�െട കാതലായ       

ഭാഗം ഒരു േസ��ാധിപത� ഭരണം ആ�ശയി�ു�ത് ഭൗതികമായ സ��ിലു� നിയ��ണം ,        

മനുഷ�വിഭവ�ള്  ആള�കള�െട കഴിവ് അവരുെട അറിവ് , പരിത�ിതികെള�ുറി��� അറിവ്       

അംഗീകാരം െകാടു�ാനു� കഴിവ് , ഇവയിെലാെ�യാണ് . അവെയ�ാം സമരം മൂലം       

നശി�ി�െ�ടും . േസ�ാധിപതികള് �് �പാേയാഗികമായ ആ�ാപി�ാനു�    

കഴിവുനഷ്ടെ�ടുകയും , ഭരണാധികാരി�് ആ�കള്  �പാവര് �ികമാകാന്  സാധി�ാെത     

വരു�ു . അവെര തുടര് �ുെകാ�ിരി�ു� അ�കമരഹിത സമര�ിെ� സ�ര് �ം ആ�ാന�്       

തുടരാന്  സാധി�ാെതവരും . അതിെ�  പരിസമാപ്തി  സര് �വ�ാപകമായ  പരിവര് �നമാണ് . 
 

നിപുണതയ് െ�തിെര  വ�വ�ിതികള്  
 

വര് �ി��വരു� ആകസ്മിക സംഭവ�ള�ം സിവില്  �പതിേരാധസമര�ിെ�യും �പഭാവ�ില് ,      

വളെര �പാധാന�േ�ാെട പരിേശാധിേ��ത് അവയുെട അന�രഫലമാണ് . ഒരു സമരം       

തുട�ു�തിനു മു�ു� അവ�കള്  തീരുമാനി�ാന്  പര�ാപ്തമാേണാ ആ സമരം അഥവാ        

േസ��ാധിപതി ജയി�ുേമാ എ�് അഥവാ വിജയം ര�ുവശ�ും തീരുമാനി�ു�ത് കൂടുതലായും        

അവര്  െതരെ�ടു�ു� ത���ള�ം ൈനപുണ�ം എ�ിവ ഉപേയാഗി�� സമരം നട�ു�ു        

എ�തിെന  ആ�ശയി�ായിരി�ും . 
ഇ�ര് നാഷണല്  െസ�ര്  ഓണ്  േനാണ്  വയല� ് േകാണ് ഫ് ളിക് സ് എ� �ാപന�ിെ�        

നിരൂപണ�പധാനമായ ദൗത��ിെ� മുഖം (ന�െള�ാം അതിെ� ഭാഗമാണ് ) വാദി�ു�ത് ഒരു        

സമര�ിെ� അന�രഫല�ള�ം സ�ാരപഥ�ള�ം തീരുമാനി�ു�തില്  ആ     

അവ�കെള�ാള്  കൂടുതല്  മുന് തൂ�മു�ത് അതില്  �പേയാഗി�ു� ൈനപുണ�മാണ് . ഈ       

ആശയം സാധാരണയായി അര് �വ�ായ പിന് ത�ല്  �ണി��വരു�ു�ു അതു �പധാനമായും       



േക��ീകരി�ിരി�ു�ത് . എതിരാളിയുെട മര് �നം തുടരാനു� തീരുമാനമാണ് . അ�കമരഹിത സമരം       

�പാവര് �ികമാ�ു�ത് കാരുണ�മു� അഥവാ മാര് �വ സ�ഭാവമു� �പതിേയാഗികള് �്      

എതിെരയാണ് . ഇത് ഒരു നിര�രമായ �മാപണമാണ് . പെ� സൗകര��പദമായി മറ�ി���ത്        

െതേ� ആ�ഫി�യിെല വര് �വിേവചന�ിെനതിരായ സമരം ചിലിയില്  പിനാേഷയ് െ�തിരായ      

സമരം , ഫിലിൈ�ന് സില്  മാര് േ�ാസിെനതിരായ സമരം അെ��ില്  േപാള�ിെല േസാവിയ�്       

ഭരണ�ിെനതിരായ സമര�ള്  ജയി�ത് . വളെര അടു�കാലെ� സമരമാണ് ഈജിപ്�ില്        

േഹാസനി മുബാറ�ിെനതിരായ സമരം , ട��ണിഷ�യില്  െബന് അലിയ് െ�തിരായ സമരം . ഈ       

സമര�ളിെല  �പതിേയാഗികള്  കാരുണ�മു�വരാെണ�്  ചി�തീകരി�ാന്  സാധി�ി� . 
ഈ ഗുണനിലവാരമു� ഉദാഹരണ�ള്  പാരിമാണിക വിേശഷണവും പി�ുണയ്�ു�ു .      

2008ല്  �ഫീഡം ഹൗസ് അറുപ�ിനാല് രാജ��ളില്  നട� അ�കമരഹിത �പതിേരാധസമര�ിെന        

സ�ാധീനി� ഘടക�ള�ം വിവിധ ഘടനാപരമായ വസ്തുതകള�ം പരിേശാധി�� ഗേവഷണം നട�ി        

ഒരു പഠന റിേ�ാര് �് �പസി�ീകരി�� . ഈ 64 രാജ��ളില്  1975നും 2006നും മേ�� നട�വയും           

അവിെടെയ�ാം േസ��ാധിപത� സര് �ാരിനുപതനമാണ് സംഭവി�ത് . ആ റിേ�ാര് �ിെ�      

പരിസമാപ്തി  താെഴേ�ര് �ു�ു . 
'രാഷ്�ടീയ ഘടകേമാ പരിത�ിതിസംബ�മായ ഘടക�ള് േ�ാ ശരിയായ     

പരിേശാധനയ്�ുേശഷം അവയ്�് അര് �വ�ായ �പഭാവം ഒരു സമര�ിെ� വിജയെ�േയാ       

പരാജയെ�േയാ സ�ാധീനി�ാന്  സാധി�ി�ി� . സിവില്  സമര�ള്  വിജയി�ാന്  സാധി�ു�ത്       

വികാസം കൂടുതല്  സംഭവി�ി�ി�ാ� , സാ��ികമായി വളെര പാവെ��വര്  ഉള് െ�ാ���       

സമൂഹ�ില്  ആണ് എ�പകാരമാേണാ വികാസം േനടിയതും സ�ല് സമൃ�ിയു� രാജ��ും       

ഇതു�പേയാഗികമാണ് . ഈ പഠന�ില്  നി�ും ഉളവാകു� മെ�ാരുകാര�ം വര് �ീയമായേതാ       

മതപരമായേതാ ആയ �ധുവീകരണം ഒരി�ലും ഒരു സംഘടിതമായ പൗര�ാരുെട       

എതിര് ���ാ�ാന്  യാെതാരു �പഭാവവും െചലു�ാന്  സാധി�ി� . അതുേപാെല ഭരണ�ിെ�       

�പേത�കത ഒരു പൗര�ാരുെട ' സംഘടിതമായ സമര�ിനു വിപുലമായ പി�ുണ കി�ാനും        

സഹായി�ുകയി� . 
ഒേരാെയാരുഘടകം ആ പഠന�ില്  പരിേശാധി�ത് ജന�ിതി വിവര�ണ�നുസരി�്      

�പാധാന�മര് ഹി�ു�ത് ഒരുസിവില്  �പതിേരാധ സമര�ിെ� ആവിര് ഭാവവും അതിെ�      

അന�രഫല�ള�ം  ഗവണ് െമ��െ�  േക��ീകൃതസ�ഭാവെ�  അടി�ാനമാ�ിയാണ് . 
േലഖക�ാര്  വീ�ും  എഴുതു�ു . 

ഈ പഠനം െവളിവാ�ു�ത് . ഉയര് � നിലവാര�ിലു� സര് �ാരിെ� േക��ീകൃതസ�ഭാവം       

ഒരു ശ�ിയു� പൗര�പതിേരാധസമരം , ഭരണ�ിെ� അധികാരെ� െവ��വിളി�ാന്       

കഴിവു�തുമായി ബ�മു�് . ഇതിെനതിരായ സ�ഭാവവും ചിലേ�ാള്  സത�മായി�ീരും . അതായത്       

സര് �ാരിെ� േക��ീകൃത സ�ഭാവവും കൂടു�തനുസരി�� പൗര�ാരുെട സംഘടനാസാ��തയും ,      

വിജയ�ിെല�ിേ�രാന്  സാധി�ു�  സമര�ിെ�  സാ��തയും  അതനുസരി��  കുറ�ുവരും . 
ഇ�പകാരം ഈ പഠനം വീ�ും കാണു�ത് പരി�ിതി സംബ�മായ അവ�കള്  ഒരു         

സിവില്  �പതിേരാധസമര�ിെ� സ�ാരപഥെ� സ�ാധീനം െച��ം . ഇതില്  നി�ു�       

കെ��ലുകള്  അവ�കളാണ് ഒരു സംഘര് ഷ�ിെ� അന�രഫല�െള നി�യി�ു�ു      

എ�  അവസാന  വാദെ�  വിലകുറ��  കാണു�ു . 
മൂ�ു വര് ഷ�ള് �ുേശഷം അവരുെട 2011െല അവാര് ഡ് േനടിയ �ഗ�ം എ�ുെകാ�്        

സിവില് സമര�ള്  �പവര് �ി�ു�ു . 
അഹിംസാ  സമര�ള�െട  ത��പരമായ  നീതി  ശാസ്�തം 

[Why civil resistamce works - The Strategic logic of Non violent conflict] 

ഈ �ഗ��ില്  എറി�ാ െചേനാ വീ�ും മറിയാ �ീഫനും േചര് �് ന 1900നും 2006നും മേ�� നട�            

323 അ�കമരഹതി സമര �പചരണ�ള്  അതായത് നിലവില്  ഭരി�ു� സര് �ാരിെന െവ��വിളി�വ         

സസൂ�്മം അപ�ഗഥി�� അതില്  നി�ും ഉളവായ അടി�റെയ ഇള�ു� െവളിവാ�ലുകളില്         

നി�ും മന�ിലാ�ു�ത് സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ളില്  53 ശതമാനം വിജയ�ിെല�ിേ�ര് �ു .        

അേതസമയം സായുധസമരം 26 ശതമാനവുമാണ് വിജയി�ത് . അവര്  മന�ിലാ�ിയത്       

സര് �ാരിെ� അടി�മര് �ലും മ��ഘടനാപരമായ �പേത�കതകള�ം ഒരു സിവില്  �പതിേരാധ       

സമര�ിെ� വിജയെ� സ�ാധീനി�ാനു� സാധ�തകള്  വളെര കൂടുതലാണ് . (മി�വാറും       



സമൂഹം ധരി�തിലും കുറവായി വിജയശതമാനം 35 ശതമാന�ിേല�് താഴ്�ു ) അവര്         

മന�ിലാ�ിയത് ഘടനാപരമായ വ�വ�കള്  ഈ സഹനസമര�ള�െട അന�രഫല�ില്       

നിര് �ായകമാെണ�ാണ് . സിവില്  �പതിേരാധസമര�ള്  മി�വാറും വിജയം ൈകവരി�ു�ത്      

പരിത�ിതി വ�വ�കെള ആധാരമാ�ിയ� േനേരമറി�് പലആള�കള�ം അ�കമരഹിത      

സമര�ള�െട പരാജയവുമായി ബ�െ�ടു�ിയാണ് . ഈ നിഗമന�ില്  എ�ിേ�ര് �ത് ഈ       

സമര�െള  സംബ�ി�  വിവര�ള്  പൂര് �മായും  വിലയിരു�ിയതിനുേശഷമാണ് . 
ഈ ഫല�ള്  തുറ�ു കാണി�ു�ത് സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ള്  ആധാരമാ�ിയ        

പര�രാഗത ബു�ിെയ�ുറി��� ശരിയ�ാ� നിഗമന�െള ആധാരമാ�ിയാണ് . ഈ      

സംഘര് ഷ�ള�െട അന�രഫല�െള തീരുമാനി�ു�തില്  നിപുണതയും ത���പധാനവുമായ     

െതരെ�ടു�ലുകള് �ുമാണ് കൂടുതല്  �പാധാന�ം . ഇത് യഥാര് ��ില്  അതിശയി�ി�ു�ത� .      

നാം ആദ�െ� സമരത���ിെ� അടി�ാന�ില്  വിലയിരു�ുേ�ാള്  അത്      

എതിര് ക�ിയുെടതീരുമാനം എ�െന ഏകാധിപത��ിെനതിരായി യു�ം െച�ണെമ�ത് അതു      

യു�ിസംഗജമായ �പതീ�യ� , നയത��പരമായ തീരുമാനം ഏകാധിപത�െ�     

െവ��വിളി��െകാ�ു� സമര�ില്  ബാഹ�മായ അവ�കള്  അതിെ� അന�ര ഫല�െള       

തീരുമാനി�ു� �പധാനഘടകം അ� എ�ത് . അതും അ�ത �പാധാന�മു�ത� . അ�കമസമരം        

അ�കമരഹിതസമര�ള�െട വിജയശതമാന�ിെ� നിര�് പല സമര�ള�ം സമാനതകളാണ്      

കാണെ�ടു�ത് . 
പേ� ഇത� ആധാരമായ കണ�ുകള്  സൂചി�ി�ു�ത് . 1900നും 2006 മേ��        

ജനശ�ിസമര�ള്  ഇര�ി വിജയശതമാനം ൈകവരി�ാന്  സാധി�� . കൂടാെത      

ഈയടു�കാല�ു� പഠന�ളില്  നി�ും െവളിവാകു� ചില വിജയശതമാന നിര�്       

അര് �വ�ായ രീതിയില്  മാറിയി�ി� . ഇതിെനതിരായ വാദമുഖം ഉയര് �ിെ�ാ�് എതിരാളികള്        

ഖ�ിതമായി പറയും സിവില്  �പതിേരാധിസമര�ാര്  ഏെ�ടു�ു� സമര�ള്  എള���ില്        

വിജയി�ാന്  സാ��തയു�വയാണ് . എ�ാല്  െചേനാ േവ�ും �ീഫനും ഈ വാദമുഖം        

എതീ�ി��െകാ�് കാണി�ത് // ഏ�വും കൂടുതല്  അ�കമരഹിത സമര�പചാരണം േസ��ാധിപത�       

ഭരണ�ിെനതിരായി ഉയര് �ു വ�ി���വയാണ് . അവിെട സമാധാനപരമായ     

സര് �ാരിെനതിരായ  ഒരു  െചറിയസമരം  േപാലും  മാരകമായ  അന�രഫലം  ഉളവാ�ും '' 
ഈ വാദമുഖ�ിെ� അവകാശം േനാബല് സ�ാന േജതാവായ സാ��ിക      

ശാസ്�ത�ന്  50 വര് ഷ�ള് �് മു�് അേ�ഹം �പസി�ീകരി� പുസ്തകം Civilian Resistance as a           

National Defence: Nonviolent Action against Aggression ഈ�ഗ�ം ഉപസംഹരി�ു�ത്        

ഇ�പകാരമാണ് . ഏകാധിപത�ഭരണാധികാരികള�ം അേ�ഹ�ിെ� �പജകള�ം ഏകേദശം ഒരു      

സ�ുലനാവ�യിലാണ് . അവര് �് ഭരണാധികാരികള്  ആവശ�െ�ടു�തുപലതും നിര�ി�ാന്      

സാധി�ും . അവര് �് അ�ട�മു� ഒരു സംഘടനാ ശ�ിയുെ��ില്  അവര് �്       

ആവശ�മുെ��ില്  സഹകരണം തെ� നിരാകരി�ാം . അതുേപാെല ഭരണാധികാരി�ും      

ജന�ള�െട ആവശ��ള�ം നിരാകരി�ാം . അയാള് �് ആ�ാ ശ�ിയും ൈസന�ബലവും       

ഉപേയാഗി�് നിരസി�ാം . അതായത് ഈ ര�ു ക�ികള�ം ഒരു വിലേപശലിെ� അവ�യിലാണ്         

ഓേരാക�ിയും പര�ാപ്തമായരീതിയില്  സംഘടി�ി�െ��തും െമ�മായ അ�ട�ം     

ഉ�തുമാെണ�ില്  എതിര് ക�ികള�െട ആവശ��ള്  നിര�ി�ാം . കാേണ�ത് ഏതുഭാഗം      

ജയി�ുെമ�താണ് . 
െഷ�ിംഗിെ� അഭി�പായ�ില്  സിവില്  സമരഭട�ാര്  െതരെ�ടു� ത���ള്       

െചലേവറിയതും അതുേപാെല �പേയാജനമു�തുമാണ് . ഇേതേപാെലെയാണ് േസ��ാധിപതികള്      

െതരെ�ടു� സമരത���ള�േടയും നില . ജയം േനടു� മുഖ�േപാരാളി അയാള�െട പ��ു�        

െചലവുകള�ം �പേയാജന�ള�ം വള�പഭാവാ�കമായി രീതിയില്  തെ� ക�ികള് �ു േവ�ി       

വിതരണം െച���യാളാണ് . ബു�ിയു� സിവില്  �പതിേരാധ സമരേനതാ�ള്  പരമാവധി       

�പേ�ാഭം ഉ�ാ�ു�ത് പരമാവധി ജന�ള�െട കൂറുമാ�ം �പതീ�ി��െകാ�ാണ് അയാള്        

അനുകൂലമായ ത���ള്  മുഖാ�ിരം താരതേമ�ന െചറിയ �പേ�ാഭ�ള്  സംഘടി�ി�് വലിയ        

രീതിയിലു� കൂറുമാ��ിനു �ശമി�ു�ു . ബു�ിയു� േസ��ാധിപതി അനുസരണ      

അടിേ�ല് �ി�ു�തുമര് �ന മുറകളിലൂെടയും അനുകൂലമാ�ാന്  വളെര�ുറ�� ശ�ി�പേയാഗം     



നട�ി പരമാവധി അനുസരണ േനടാനും �ശമി�ും . ആെകയു� കൂറുമാ�വും അതിനും മുഖാമുഖം         

നില് �ു�  വിേധയത�വും  അനുസരണയും  ആരുജയി�ുെമ�ു  തീരുമാനി�ും . 
 

 
ഒ�ുേനാ�ല് പ�ിക  

(THE CHECK LIST) 

 
സിവില്  �പതിേരാധസമര�ിെ� അന�രഫലെ� തീരുമാനി�ു� ഘടക�ളാണ് ബു�ിയും      

ത���ള്  െതരെ�ടു�ലും . അേ�ാള്  നാം തിരി�റിേയ�ത് ഒരു വിപുലമായ സമര�ള�െട        

പരിധിയില്  െപാതുവായ വിജയം നി�യി�ു� പരിേഛദെ� തിരി�റിയു�ത് െപാതുവായി       

പ�ിടു� കഴിവുകള്  നിപുണതകള്  െതരെ�ടു�ല്  എ�ിവയാണ് . ഒരു സമര�ിെ� പല        

സ�ഭാവ�െള അപ�ഗഥി�ാല്  അതിെല ബഹുവിധ�ിലു� ചലനാ�കഭാവ�െള വിലയിരു�ി      

അതിെ�  സാരാംശം  സ�ീകരി�ാല്  നമു�്  മൂ�ു  �പധാനമായ  കഴിവുകെള  കെ��ാം . 
 

1. ജന�െള  സംഘടി�ി�ാനു�  കഴിവ് 

2. �പവര് �നരീതിയിെല  ആസൂ�തണം 

3. അ�കമരഹിത  അ�ട�ം 
 
ഈ മൂ�ു കഴിവുകള�ം ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമര�ില്  സാ�ി��മുളവാ�ുേ�ാള്  അത് മൂ�്         

ശ�ിേയറിയ �പവണതകെള തുറ�ു കാണി�ു� ആ �പവണതകള്  ഒരു സമര�ിെ�        

വിജയ�ില്  വളെര  അധികം  �പഭാവം  െചലു�ു�ു . ആ  �പവണതകളാണ് . 
 

1. സിവില്  �പതിേരാധ  സമര�ില്  വര് �ി��വരു�  സാധാരണ  ജന�ള�െട  പ�ാളി�ം 

2. അടി�മര് �ലിെ� �പഭാവം കുറ�ുവരികയും പരാജയ�ിനു� സാധ�ത കൂടുകയും      

െച���ു . 
3. �പതിേയാഗി  പ��ുനി�ു�  കൂറുമാ�ം  വര് �ി�ു�ു . 
 

മുകളില്  പറ� മൂ�ു കഴിവുകേളയും മൂ�ു �പവണതകേളയും ഒ�ിെ�ടു�ാല്  അതിെന        

ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക എ�ു പറയാം . നമു�റിയാം ഈ മൂ�ു ഘടക�ള�ം മൂ�ു �പവണതകള�ം .          

അര് �പൂര് �മായി ഒരു സമര�ിെ� വിജയ സാ��തെയ വര് �ി�ി�ും . ഇ�രുണ�ില്        

ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക ഒരു സമര�ിെ� അന�ര ഫലെ� നിര് �യി�ു� ഒരു േഫാര് മുല         

അഥവാ സാേ�തിക തത�മ� . എ�ാല്  ജന�െള സംഘടി�ി�ു�തിനും അവരുെട ചി�        

വര് �ി�ി�ു�തിനും സമര�ിെ� ശ�ി വര് �ി�ി�ു�തിനുമു� ഉപഘടന , ധള�മാല ◌ം◌ീൃസപ       

/ച��ൂട്  മാ�തമാണ് . 
 

ഇേതല���ില്  നി�ുെകാ�ു ഈ ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ികയുെട �പധാനെ�� ധര് �ം ഒരു        

സംഘര് ഷം നട�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാള്  അവിെടയു�ാകു� നവീകരണ �പ�കിയയുെട     

ഇ�ായ്മയിേല�് കട�ുകയറുകയാണ് സ�ീര് �തയാണ് ഏതു വലിയ സിവില്  �പതിേരാധസമരം       

അഭിമുഖീകരി�ു� �പധാന െവ��വിളി . സമര�ിെ� മൂടല് മ�ില്  അതു തിരി�റിയാന്        

�പയാസമായി�ീരും അതുേപാെല ഏതുഘടകമാണ് ഒരു തീരുമാനെമടു�ു�തില്      

�പാധാന�മു�െത�ും അറിയാന്  കഴിയി� . നാം പുലര് �ു� �പേത�കത ഒരു വി�വകാരി        

അെ��ില്  പുറ�ു നി�ു� ഒരു നിരീ�കന്  ആ സമര�ിെ� വിജയ സാ��ത         

വിലയിരു�ുേ�ാള്  േചാദി�ു�ത് െച�ുലി�ിലു� മൂ�ു കഴിവുകള�േടയും �പവണതകള�േടയും      

സാ�ി��മുേ�ാ അ�െനയാെണ�ില്  ആ സമര�ില്  ഒരു ബലമായ അടി�റയുെ��ു       

ഇേ�ാഴെ�  അവ� , ബലം  ദൗര് ബല�ം  എ�ിവ  വിലയിരു�ി  വിജയ  സാധ�ത  തീരുമാനി�ാം . 
 



 

 

ഈ  െച�്  ലി�ിെന  വിശദമായി  �പതിപാദി�ാം . 
 

1. ആള�കെള  സംഘടി�ി�ാനു�  കഴിവ് 

േസ�ഛാധിപതികള്  ആള�കെള ഭി�ി�ി�� ഭരി�ു�തില്  വളെര സാമര് ��ം കാണി�ു�വരാണ് .       

അേതസമയം അവെര െവ��വിളി�ാനായി �ശമി�ു�വെര ജന�െള സംഘടി�ി�ു�തില്       

സാമര് ��ം ഉ�വരായിരി�ണം . ഐക�ം സൃഷ്ടി�ു�തിലും അത് നിലനിര് �ു�തും ഒരു       

ബഹുമുഖപ�തിഭാസമാണ് . പെ� അതിെല ഏ�വും �പാധാന�മു� വീ�ണം ഒരു       

പ�ാളി�േ�ാടുകൂടിയു� ആക�ാെടയു� ഒരുവീ�ണം സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ിനായി      

സൃഷ്ടി�ണം . ഈ അത�ാവശ��ള്  േനടിെയടു�ാന്  �ശമി�ുേ�ാള്  സംഘാടകര് �്      

ആെരയാേണാ അവര്  സംഘടി�ി�ാന്  �ശമി�ു�ത് അവരുെട പരാതികള്  ആകാം�കള് ,       

സംസ് കാരം പലവിധ�ിലു� െപാതുജന�ള�െട മൂല��ള്  ഇവെയ�ുറി�് അഗാധമായ അറിവു       

േനടിയിരി�ണം . ഈ അറിവാണ് ഒരുദര് ശനം വികസി�ി�ു�തിനും ആശയവിനിമയം      

നട�ു�തിനുമു� അടി�ാനം . ഈ ദര് ശനം വിപുലമായപി�ുണയും ആള�കെള      

സംഘടി�ി�ാനു� ശ�ിയും കൂ��ം . �പഭാവാ�കമായ ദര് ശനം വ��ിപരമായ അനുഭവ�ള�ം       

സാധാരണ ജന�ള�െടസംേവദ�ള�ം െപാതുവില്  സമര�സെ�ടുകയും സംഘടിതമായ     

�പതിേരാധ�ിനു  ആള�കെള  കൂ�ാനും  സാധി�ും . 
മെ�ാരു നിരൂപണ�പദമായ ഐക�ം സൃഷ്ടി�ാനു� വീ�ണം ഒരു ന� േനതാവിെ�        

സാ�ി��വും നിയമാനുസരമായി ഉ� ഒരു സംഘടനയുെട ഘടനയുമാണ് . ഒരു സമര�ില്         

പെ�ടു�ു�ത് സ�േമധയായു� തീരുമാനമനുസരി�ാകണം . സംഘടി�ി�ു� ജന�ള�െട േമല്       

ഒരുേനതാവിനു ഔപചാരികമായി ആ�ാപി�ാേനാ നിയ��ി�ാേനാ അധികാരമി� . ഇതിെ�      

അര് �ം ആ സംഘടനയിെലടു�ു� തീരുമാന�ള്  ഏതുജന�െളയാേണാ     

സംഘടി�ി�ാനുേ�ശി�ു�ത് അവര്  നിയമപരെമ�് അനുഭവെ��തുമായ തീരുമാന�െള     

നട�ിലാ�ണം . ഓേരാസമര�ിനും അതിേ�തായ �പവര് �നമാര് �മു�് . ചിലതില്      

അധികാരേ�ശണി അനുസരി��ം , ചിലതു വിേക��ീകൃതമായും മ��ചിലവയില്  ഇതുര�ിേ�യും      

കൂടിേ�ര് � രൂപവും ഒരു സമര�ിെ� കൃത�മായ േനതൃത�വും സംഘടനാ�കമവും പരിഗണി�ാെത        

പലതര�ിലു� േനതൃത�ം എ�ാസമര�ളിലും കാണാം പെ� അവെര കൂ�ിയിണ�ു�തില്        

ഐക�ം ഉ�ായിരി�ണം . ഓേര േദശീയ �ാനേ�രുമാ�തമു� േനതാേവാ വ��ി �പഭാവമു�        

േനതാേവാ കൂടാെത അേനകം �പാേദശികേനതാ��ാര്  ഉ�ാകും . അവര്  ഉയര് �       

നിപുണതയു�വരായിരി�ും എ�ില്  മാ�തേമ സഖ��ള്  ഉ�ാ�ു�തിലും മ���ചര് �കളില്       

പെ�ടു�ു�തിലും പലരുേടയും വ�ത�� താത്പര��ള്  സമാഹരി�ു�തിലും സംഘടനാ      

പാടവമു�ാകൂ . 
വ�ത��നായ േനതാ��ാര് , വ�ത�� മാന�ളില് െപ�വ (�പാേദശികം േദശീയം )      

വ�ത��രാജ��ളില് െ��വര് . എ�ിവെര ഏേകാപി�ി�� ഒ�ി�� �പവര് �ി�ാനും ആ ഐക�ം       

ദീര് ഘകാലേ��്  സംര�ി�ാനും  േനതാ�ള് �്  കഴിവു�ായിരി�ണം . 
ഇതിെ� �പകടമായ െതളിവ് സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ളില്  കാണാം ഉദാഹരണമായി        

1980കളില്  െതേ� ആ�ഫി�യില്  നട� അ�ാര് ൈതഡിെനതിരായ സമരം ഈ സമര�ില്         

നൂറുകണ�ിനു�പാേദശിക േനതാ�ള്  ഉയര് �ു വ�ു അവര്  ശു�മായ കുടിെവ�ം , േസവന ലഭ�ത         

എ�ിവയ്�് േവ�ി മുന് സി�ാലി�ികള് െ�തിരായി സമരം തുട�ി . പെ� അവര് �് െപാതുവായ        

ഒരു വീ�ണമു�ായിരു� വര് �വിേവചനം അവസാനി�ി�ണം അതിനു േദശീയ      

ഒ�ുതീര് ���ാകണം . ഈ പൗരസമൂഹം പി�ീട് യുൈണ�ഡ് ഡേയാ�കാ�ിക് �ഫ�ിെ�       

ഭാഗമാവുകയും , അവയ്�് �പാേദശിക േനതാ��ാരു�ായിരു�ു . അവര്  കഴിവു�വരും      

വിേക��ീകൃതമായ ത���ല്  (ഉപേഭാഗവസ്തു�ള�െട ബഹിഷ് കരണം ) �പാേദശിക �പശ് ന�ളില്       

�പേയാഗി��ം അേതസമയം സമാ�രമായി വലിയ സംഘടകള�മായി ആശയ വിനിമയം നട�ിയും        

േദശീയ  േനതൃത�മായി  ബ�െ���ം  സമര�ള്  നയി�� . 
 

 



 

 

2. �പവര് �ന  �മമായ  ആസൂ�തണം 

 
സാധാരണ ധരി��വ�ിരി�ു�തിേന�ാള്  സ�ീര് �മാണ് ഒരു ശ�ി ആര് �ി� സിവില്        

�പതിേരാധസമരം നട�ു�ത് . ജനം സിവില്  �പതിേരാധസമരെ��ുറി�� ചി�ി�ുേ�ാള്       

ആദ�മായി വരു� �പതി�ായ �പതിേഷധമാണ് . എ�ാല്  അത് അ�രാര് ��ില്  നൂറുകണ�ിനു        

സുലഭമായ ത���ളില്  ഒ�ുമാ�തമാണ് . ഏ�വും �പഭാവാ�കമായ സമര�ളില്  നി�ും       

മന�ിലാ�ു�ത് ഏതുത��ം െതരെ�ടു�ണം എേ�ാള് , എവിെട , എ�െന , ആരാല്  എ�െന        

നിറേവ�ണം എവിെട അത് ല��െ�ടു�ണം . എ�െനയു� ത���ളാണ് അനു�കമമായി       

പി�ുടേര�ത് . 
ഈ േചാദ��ള് �് പര�ാപ്തമായ ഉ�രം നല് കണെമ�ില്  ഒരു ആസൂ�തണം േവണം . ഈ         

ആസൂ�തണ�ില്  വിശദമായ എതിര് ക�ിയുെട ബലം , ദൗര് ബല��ള് , അവസര�ള് , ഭീഷണികള് ,       

അതിനുപരി സംഘര് ഷ�ിെ� പരി�ിതികള് , നി�്പ�രാെരാെ�യാണ് . ബ�മി�ാ�     

ക�ികളാെരാെ�യാണ് (അ�ാരാഷ്�ടീയ സമൂഹ�ില് െ��വരുള് െ�െട ) ആെരാെ�യാണ് ഈ     

സമര�ിെന സ�ാധീനി�ാന്  സാധി�ു�ത് . ഇതിെ� പഠനമു�ാ�ണം . ഈ അറിവുകള�െട       

അടി�ാന�ില്  ശ�ിമ�ായ �ഹസ�കാല , മ��കാല , ദീര് ഘകാല ല���ള്  രൂപെ�ടു�ാനും       

അതിനനുസരി�് �പാവര് �ികമായ ആസൂ�തണം നട�ാനും സാധി�ും . ഈ ആസൂ�തണ�ള്        

സമയ�ിനു�ില്  ഉരു�ിരി�ുവരു�ത് സംഭവ�ള്  നട�ു�തനുസരി�ാണ് . (എ�ാ     

ആസൂ�തണ�ള�ം അതുേപാെലയാണ് .) ആസൂ�തണ�ിെ� നടപടി�കമവും മന��റ�ി�ലും ഒരു      

സമര�ില്  പെ�ടു�ു� ജന�െള സംബ�ി�ിടേ�ാളം ആ പ�തിയുെട വികാസം ആ        

പ�തിെയ�ാള്  �പാധാന�മു�താണ് . 
സ�ര് ഭവശാല്  ഒരു �പവര് �ന�മമായ ആസൂ�തണ�ിലാണ് ഒരു സമര�ിെല ബു�ി       

അവ�കള്  എ�ിവെയ സംബ�ി� ഒരു വ��മായ പരിേഛദം നമു�് കാണാന്  സാധി�ു�ത് .         

ഒരു സമരം അഭിമുഖീകരി�ു� അനുകൂലവും �പതികൂലവുമായ അവ�കള�െട      

ഒരുവിലയിരു�ലാണ് �പവര് �ന�മമായ ഒരു ആസൂ�തണ�ിെ� അടി�ാനം അേ�ാള്       

ആസൂ�തണ�ിെ� സഹായ�ാല്  അനുകൂലമായ സാഹചര��െള ചൂഷണം െച�ാനും      

�പതികൂലമായ സാഹചര��െള വലയം െച�ാനും അതിജീവി�ാനും സാധി�ു�തു ബു�ി       

പരമായ  െതരെ�ടു�ലില്  കൂടിയാണ് . 
�പവര് �കന് ആസൂ�തണ�ിെ� ഒരു ന� ഉദാഹരണം കാണാന്  സാധി�ു�ത് േപാള�ില്  1980ല്          

നട� േസാളിഡാരി�് സമര�ിലാണ് . എതിരാളികള�െട ശ�ി , കഴിവു ഇവ മന�ിലാ�ി        

െതാഴിലാളികള്  ശ�ിയു�തും രാഷ്�ടീയമായി യാഥാര് ��മു�തുമായ ഒരു ആവശ�ം ,      

സ�ത��േ�ടഡ് യൂണിയന്  - മുേ�ാ��വ�� . പേ� അ�ു അവര്  സ�യം നിയ��ി�� ഒരുപേ�          

േനടാന്  സാധി�ാ� ല��ം . അതായത് ക���ണി�് ഭരണം അവസാനി�ണെമ� മുേ�ാ��        

വ�ി� . െതാഴിലാളികള്  അവരുെട ശ�ിേക��ീകരി�് എതിരാളികള�ം സാ��ിക ദൗര് ബല��ള�ം       

നിയമസാധ�തയി�ായ്മയും മുതെലടു�ു . വിവിധ േമഖലകളിലു� െതാഴിലാളികെള സംഘടി�ി��      

ആദര് ശഐക�മു�ാ�ി പണിമുട�ിേലര് െ��� . െതാഴില്  �ല�ുകയറി (േനരേ�യു�     

പണിമുട�ുകളില്  അവര്  െതാഴില്  �ല�ള�െട പുറ�ു �പകടനം നട�ി �പതിേഷധി�ത്        

അടി�മര് �ലിനു� ദൗര് ബല�മാെണ�ു മന�ിലാ�ി ) സമരം െചയ്തു . ഇത് കുേറകൂടി       

ശ�ിയായത് സമാ�ര�ാപന�ള്  തുറ�് �പവര് �ി��െകാ�ാണ് . �പേത�കമായി     

അ�ടിശാലകള്  �ാപി�� . സ�ത�� മാഗസീനുകള്  �പസി�ീകരി�� . ഇത് േനരേ� ആരംഭി�ത്        

പലപ�ണ�ള�മായി ആശയവിനിമയം നട�ാനു� ഉപാധിയായി�ാണ് . ത���പധാനമായ ഒരു      

ല��ം െതരെ�ടു�ത് , ഒരു േയാജി� ല��ം സ�ീകരി�� അതിന് േയാജി� ത���പധാനമായ         

സമരരീതികള�ം െതരെ�ടു�ു . (അതായത് െതാഴിെലടു�ുെകാ�് സമാ�ര�ാപന�ള്      

പടു�ുയര് �ിയും ) അത് അവരുെട കഴിവിനു�ിലു� �പവര് #�നമായിരു�ു . ഈ േസാളിഡാരി�ി       

�പ�ാനം �പഭാവാ�കമായ രീതിയില്  മുേ�ാ��േപായി സമരപൂര് �മായ �പതികൂല      



പരിത�ിതികെള അതിജീവി�� അ�െന അവരുെട �പധാനമായ ല��ം ഒരു ജനാധിപത�േപാളീഷ്        

േ��്  അതു  1989 ല്  േനടിെയടു�ു . 

 

3. അ�കമരഹിത  അ�ട�ം 

 
അ�കമരഹിത അ�ട�ം �പതിേരാധി�ു�തില്  നി�ും എെ��ാം �പേകാപന�ള്       

ഉ�ായാലും സംര�ി�ുകയാണ് അത�ാവശ�ം . സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ിെ� �പവര് �നം       

സംബ�ി� വീര�വ�ായ സ�ഭാവം . അ�കമരഹിത സമര പ�ാളികള�െട എ��ില്  വളെര        

വര് �നവു കാണി�ു�ു . അതുെകാ�് എതിരാളി�ു സമരെ� േനരിടാനു� െചലവ് വര് �ി�ും        

അതിനുപരി അടി�മര് �ല്  പരായ�ിെല�ിേ�രുെമ� ആശവര് �ി�ും എതിരാളിയുെട     

�പധാനെ�� പിന് തുണയ്�ു� സ്തംഭ�ളില്  നി�ും കൂറുമാ�വും വര് �ി�ും . െചേനാവ�ും       

�ീഫന് സും അവരുെട ഗേവഷണ�ളില്  കാണി�ു�ത് ഇത് അ�കമരഹിതസമര�ള�ം ത�ിലു�       

വിജയ�ിെ�  നിര�്  വലിയ  വ�ത�ാസം  കാണി�ും . 
ആ�കമരഹിത അ�ട��ിനു ആവശ�മായത് സമര�ില്  പെ�ടു�ു�വര് �്     

പൂര് �വിശ�ാസമു�ാകണം അ�കമരഹിതസമരം മാ�തമാണ് . അവരുെട സംഘര് ഷെ�     

മുേ�ാ��നയി�ാനു� എകമാര് �ം എ�െന അ�കമരഹിത സമരം �പവര് �ന�മമാ�ും      

ഇതിെ� ചരി�തപരമായ േരഖകള്  എെ��ാം ഇത് സംബ�ി� പൂര് � അറിവു�ായിരി�ണം .        

ശ�ിയു� ത���ള്  �പേയാഗി�� വര് �ി�� വരു� രീതിയില്  സമയബ�ിതമായി വിജയ�ള്         

േനടു�ത് കാണി��െകാടു�ാല് . സിവില്  �പതിേരാധ സമരം �പവര് �ന�മമാെണ�ു കാണാം .       

അ�കമരഹിത സമരം ഒരു അ�കമരഹിത അ�ട�ം സംര�ി�ു�തിന് ഒരു സംസ് കാരം        

പടു�ുയര് �ുകയും �പേയാഗ�ില്  വരു�ാന്  ചില നിയമ�ള്  േ�കാഡീകരി�ുകയും െച�ണം       

ഉദാഹരണമായി െസര് ബിയായിെല ഏകാധിപതിെയ േ�ാേബാഡല്  മിേലാെസവി�ിെന     

പുറ�ാ�ാന്  നട�ിയ ഓ�് േപാര്  സമര�ില്  �കമാനുഗതമായി പുതിയ അംഗ�െള       

പരിശീലി�ി�ുകയും അതു എ�െന �പവര് �ന�മമാെണ�് മന�ിലാ�ുകയും എ�ുെകാ�്      

അ�കമരഹിതമായിതെ�  സമരം  തുടരു�ത്  �പാധാന�മു�താെണ�ും  മന�ിലാ�ാന്  ഉപകരി�� . 
 

4. സിവില്  �പതിേരാധ  സമര�ില്  വര് �ി��വരു�  സാധാരണ  പൗര�ാരുെട  പ�ാളി�ം 

 
സാധാരണ പൗര�ാരുെട ഉയര് � നിലവാര�ിലു� പ�ാളി�മാണ് ഒരു സിവില്        

�പതിേരാധ സമര�ില്  ദൃഷ്ടാ�മായ ഒേര ഒരു വിപുലമായ സമര�ിെ� വിജയെ� �പവചി�ാന്          

സാധി�ു� ഘടകം ഇതില്  അര് �മു�് കാരണം കൂടുതല്  ആള�കള്  ഒരു േസ��ാധിപത�         

സര�ാരിെ� പി�ുണയും അനുസരണയും പിന് വലി�ുേ�ാള്  ആ സര് �ാര്  അ�തേ�ാളം       

ദുര് ബലമായി�ീരുകയും അവെര നിയ��ണ�ില്  െകാ�ുവരാന്  �ശമി�ു�തിെ� െചലവ്      

വര് �ി�� വരികയും െച��ം , അതിനുപരി നാം വിശ�സി�ു� വര് �ി�� വരു� സാധാരണ         

ജന�ള�െട പ�ാളി�ം അടി�മര് �ലിനു� �ശമെ� പരാജയെ�ടു�ും അതിന്      

ഉേപാല് ബലകമായ പരമാണപരമായ െതളിവുകള്  നല് കാം . അതായത് സാധാരണ ജന�ള�െട       

പ�ാളി�ം ഒരു അ�കമരഹിത സമര�ിനു�ാകുേ�ാള്  എതിരാളിെയ പി�ുണയ്�ു�      

ആള�കളില്  നി�ും  കൂറുമാ��ിനു�  സാ��തയും  വര് �ി�ും . 
 

സാധാരണ പൗര�ാരുെട ഉയര് � നിലവാര�ില്  അ�കമരഹിത സമര�ിെല      

പ�ാളി��ിനുദാഹരണമാണ് 2011 ല്  ഈജിപ്തിലും ട��ണീഷ�യിലും നട� വി�വ�ള് . ഈ        

സമര�ളില്  െപാതുജനപ�ാളി�ം ഊര് � സ�ലമാ�ിയതിെ� ഫലമായി ഒരു വിപുലമായ       

പി�ുണ രാജ��ിലുടനീളം വ�ത�� ഭൂമിശാസ്�തേമഖലയില്  താമസി�ു�വര്  പുരുഷ�ാര്       

സ്�തീകള്  മതവിശ�ാസികള്  മേതതരസമൂഹ�ില് െ��വര് , െചറു��ാര്  മ��വയസ് കര്  �പായം      

െച� ആള�കള്  താഴ്� േ�ശണിയിലും ഉയര് �േ�ശണിയിലുമു� െതാഴിലാളികള്  പ�ണവാസികള്        



�ഗാമീണര്  എ�ിവരുെടെയ�ാം പി�ുണ ലഭി�ാന്  സഹായകരമായി . ഇതിനു വിപരീതമായി 1989 ല്          

ൈചനയിെല വിദ�ാര് �ിസമരവും 2009 �ഗീന്  സമരവും ല��ണ�ിനു ആള�കെള       

സംഘടി�ി�ാണ് ആരംഭി�ത് അതു പ�ത�ളില്  ല��ം പൂര് �മാേയാ ഭാഗീകമാേയാ േനടാന്         

കഴി�ി� . അതിെ� കാരണം ര�ുസമര�ള�ം ആരംഭ�ിലു�     

െപാതുജനപ�ാളി�മുെ��ിലും ആദ�െ� ഭൂമിശാസ്�തപരമായ അടി�റവി�� വ�ാപി�ാന്      

കഴി�ി� . 
 

െച�് ലി�ില്  കാണി�ിരി�ു� മൂ�ു ഇന�ളില്  �പാധാന�മു�താണ് ഉയര് �       

നിലവാര�ിലു� െപാതുജനപ�ാളി�ം ഒരു അ�കമരഹിത സമര�ിന് എ�ാേരയും      

ഏകീകരി�ു� ഒരു ദര് ശനവും തദ�ാരാ പരസ്പരാ�ശയത�വും ആള�കെള കൂെട�ൂ���തിനു�       

ഊര് �സ�ലതയും കി��ം �പവര് ��മമായ ആസൂ�തണം ജന�ളില്  വിശ�ാസം ഉറ�ി�ാനും ഒരു        

േ�ശണി ത���ള്  വിവിധ ആള�കള�െട ൈവവിധ�മാര് � അപകടസാ��തെയ �ുറി��� �മത        

കി��� സമയം സമര�ിനു േവ�ി ബലിയര് �ി�ാനു� സ��ത ഇവ ലഭ�മാകും . ഒരു         

�പഭാവമു� സമരത���പധാനമായ നീ�ം പാവെ��വനും പണ�ാരനും െചറു��ാരനും �പായം       

െച�യാളിനും ഓേരാരു�ര് �ും തരു�ത് ആ സമരെ� പി�ുണയ്�ാന്  െചറുതായിേ�ാ       

അഥവാ വലിയരീതിയിേലാ എെ��ിലും െച�ാനു� അവസരമു�ാകും അ�കമരഹിത അ�ട�ം       

എ�ാവര് �ും അതില്  പെ�ടു�ാനു� ഉറ��തരു�ു (ഇതിെനതിരായി പൂര് � ആേരാഗ�വാനു       

മാ�തമാണ് സായുധ �പതിേരാധം ) അ�കമരഹിത സമര�ിെ� മാര് ��ള്  ഒരു വിപുലമായ        

സമൂഹ�ിെന  ആകര് ഷി�ാന്  സാധി�ും 
 

5. അടി�മര് �ലിെ�  കുറ�ു  വരു�  സ�ാധീനവും  വര് �ി��  വരു�  പരാജയ  ഭീതിയും 

 
േസ��ാധിപതികള�െട ഏ�വും ശ�ിയു� ഉപകരണം അടി�മര് �ാനു� കഴിവാണ് ,      

അതുേപാെല ഒരു �പഭാവാ�കമായ സമര�െള�ാം പഠി�ണം എ�െന അടി� മര് �ിലിെ�        

സ�ാധീനം എ�െനകുറയ്�ാം അേത സമയം എതിരാളിയുെട െചലവ് വര് �ി�ി�ാനും സാധി�ും .        

അതിനും അവര് െച��� ഒേര ഒരു മാര് �ം കൃത�മായ അപകടസാ��തയിയൂെടയും ത��പരമായ        

തീരുമാന�ിലൂെടയും ആയിരി�ും നയത��ം െതരെ�ടുേ�� ആവശ�ം എ�ാത���ള�ം      

തുല�ഭാവ�ിലു�ത� . േക��ീകൃതമായ അ�കമരഹിത സമരത���ള്  മര് �നമുറകെള     

േനരിടാനു� സാഹചര�ം വളെര കൂടുതലാണ് അേത സമയം വിേക��ീകൃതസമരരീതി .       

ഉപേഭാഗവസ്തു�ള�െട ബഹിഷ് കരണം അഭിനയി�� വീ�ിലിരി�ുക . െപാതു�ല�ളില്      

േപരുവയ�ാ� െചറിയ േപാ�റുകള്  െപാതുനിര�ില്  �പദര് ശി�ി�ുക ഇെതാെ�      

അടി�മര് �ല്  ഭരണകൂടു�ിനു ഒരു വലിയ െവ��വിളിതെ�യാണ് . ഇത�പകാരമാണ്      

എ�ുെകാെ��ാല്  ചിലബഹിഷ് കരണ�ളില്  പ�ാളിയായവെര വ��മായി അറിയാന്      

സാധി�ി� (നി�ള് �് ഒരാെള േനാ�ി അയാള്  ഒരു�പേത�കസാധനം ബഹിഷ് കരിേ�ാ ഇ�േയാ        

എ�ു പറയാന്  സാധി�ി� ബഹിഷ് കരണ�ില്  പെ�ടു�ു�വര്  വ�ാപി��കിട�ുകയാണ് . വീ�ില്        

ഇരു�ാല്  േപാലീസിനു വീടുകള്  േതാറും കയറിതുട�ി പെ�ടു� ആള�കെള തിരി�റിയാന്         

�പയാസമാണ് . േരാഗിയായി നടി�ിരി�ു�യാളിനു അയാള്  യാഥാര് ��ില്  േരാഗിയാെണ�ു      

പറയാം 
 

1983 ചിലിയിെല രാഷ്�ടീയ വിമതര്  അഗേ�ാപിനാേഷയുെട ഏകാധിപത��ി െനതിരായി       

സമരം െചയു�ു അടി�മര് �ലിെന ഉപായം െകാ�ുേനരിടന്  �ശമി�� ഒരു ദശകം നീ�ുനി�         

അറ�� പീഡനം നരഹത� ആള�കെള കാണാതായത് എ�ിവ ആള�കെള ഭയചകിതരാ�ി ആള�കള്          

സംഘടി�ാനും ഒ�ുേചരാനും ഭയ�ു . ഏ�പില്  മാസ�ില്  സാ��യാേഗാ െച�് ഖനിയില്         

െതാഴിലാളികള്  ഒരു പണിമുട�് �പഖ�ാപി�� . പിേനേഷ അവെര ഭീ�ണിെ�ടു�ി സമരം        

അടി�മര് �ാന്  ൈസന�െ� അയ�� പ�ാളം ഖനിവള�ു ര�െ�ാരി�ില്  ഭയ�് സമരം        

ആരംഭി�ാന്  നി�യി�തിനു മുേ� സമരം പിന് വലി�� . െതാഴിലാളി േനതാ�ള്        

അതിനുപകരമായി ഒരു ദിവസം േദശിയ �പതിേഷധദിനമായി ആചരി�� അ�ു ഭരണെ�        



എതിര് �ുേ�ാള്  വളെര സാവധാന�ില്  േജാലിെച��ം സാവധാന�ില്  നട�ും സാവധാന�ില്        

വാഹന�ള്  ഓടി�ും രാ�തി 8 മണി�് പാ�ത�ള�ം മ��ം െകാ�ി ബഹളമു�ാ�ി ഇതിെ� ഫലമായി           

ഒരു ആ�ുതപൂര് �മായ വിപുലമായ പ�ാളി�ം ഈ �പവൃ�ികളിലു�ായി ഇ�െന സമരം ഒരു         

മാസം നീ�ു നി�ു . ഇതായിരു�ു ആദ�െ� ഏ�വും വലിയ ചുവട് അതിെ� ഫലമായി ഭയ�ിെ�           

തല�െള േഭദി�ാനും . ജനസൂമഹെ� വിഘടി�ി�ലുമായിരു�ു . പീനാേഷയുെട ഭരണ�ിെ�      

അടി�റ . ഈ സമരമാര് ��ളില്  പെ�ടു�ു�വര് �് . അനുവദനീയമായ രീതിയിലു�      

സമര�ളില്  പെ�ടു�ു�വര് �് അനുവദനീയമായ രീതിയിലു� വളെര താഴ്� അപകട       

സാ��തമാ�തമായിരു�ു സമരെ� അടി�മര് �ാന്  സാധി�ാെത വ�ു . പിനാേഷയുെട      

െസക��രി�ി  ൈസന��ിനു  വിപുലമായ  വിേക��ീകൃതമായ  സമര�ിനു  ഒരു  ഉ�രവുമി�ായിരു�ു . 
 

അടി�മര് �ലിെ� �പഭാവം കുറയ്�ാനു� മെ�ാരു വീ�ണം അഥവാ സമരെ�       

േനരിടാനു� െചലവ് വര് �ി�ി�ുക , പരാജയെ�ടാനു� സാ��തവര് �ി�ി�ുക , പരാതികള്       

രാഷ്�ടീയ ൈശലിയില്  �പകടി�ി�ുക . �പകടന�ാര്  ശു�ജലം േവണെമ�് ആവശ�െ�ടുക ,       

പരിസരം സംര�ി�ുക , (ഭരണം വീഴണെമ�� ആ�ഗഹി�ു�ത് ) േനതൃത��ിെ� പി�ുടര് �       

സമര�ാരും മ�� േദശീയ �ഗൂ��ം അ�ര് േദശീയ സമൂഹവും ത�ിലു� സാമൂഹ�മായ അകല് �         

ഇ�ാതാ�ുക . ഇതിെ�െയാെ� ഫലമായി സമര�ിെനതിരായ അടി�മര് �ല്  പരാജയെ�ടാന്       

സാധി�ും ഉദാഹരണമായി 2010 ല്  ഈജിപ്തിെല ഒരു േ�ാഗര്  ഖലീദ് സയ്ദ് അഴിമതി െവളി��ു           

െകാ�ുവ�തിെ� �പതീകമായി അേ�ഹെ� ഒരു ഇ�ര് െന�് കേഫയില്  നി�ും വലി�� പുറ�ി��         

അടി��െകാ�ു . വിമതരുെട േഫയ് സ്ബു�ില്  ഇ�പകാരം കുറി�� ഞ�െള�ാം ഖലീദ് െസയ്ദ്        

ആണ് . അതിെന എതിര് �ാന്  ഈജിപ്ത് സര് �ാര്  നട�ിയ �ശമ�ള്  വിഫലമായി . അവരുെട         

സാ�ി��ം മൂലം അവര്  ഇത് വ��മാ�ി അതായത് സയ്ദിനു�ായ വികാരം െപാതുവായി ഓേരാ          

ഈജിപ്ത്  കാരനുമുെ��ും  അ�െന  അടി�മര് �ല്  പരാജയെ��� . 
 

6. സമര�ിെല  �പതിേയാഗിയുെട  പ��ുനി�ു�  കൂറുമാ�ം  വര് �ി�ു�ു 

 
ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമരം സമയം കഴിയു�േതാടുകൂടി വിശ�സ്തതയ്�് മാ�ം       

സംഭിവി�ുകയും എതിരാളികെള സജീവമായും നിഷ് കൃയമായും പി�ുണയ്�ു� ആള�കള�െട      

ഇടയില്  കൂറുമാ�ം സംഭവി�ും ഉദാഹരണമായി പുേരാഗമനവാദികള�ം സര് �ാരിെന പൂര് �മായി       

പി�ുണയ്�ു�വരുെട ഇടയില്  അഭി�പായവ�ത�ാസം ഉ�ാവുകയും അവര്  നിയ��ണം      

ആവശ�െ�ടുകയും െച��ം ., സാ��ികതാത്പര�െ� അടി�ാനമാ�ി സമര�ാരുെട     

ഡിമാ��കള് അംഗീകരി�ാന്  സ�ര് �ം െചലു�ും അവര് �് ബിസിന�് പൂര് � �ിതിയില്         

െകാ�ുവരാന്  �ശമി�ും . ഭരണകാര��ള്  നിര് ഹി�ു� ഉേദ�ാഗ�ര്  പ�ാള�ാര്  േപാലീസുകാര്        

തുട�ിയ ആള�കള�ം കൂറുമാ�ം തുടരും അതിെ� കാരണം ഒ�ുകില്  സമര�ാരുെട        

ആവശ��ളാല്  േ�പരി�ി�െ�ടും , അഥവാ സമരം െകാ�് െപാറുതിമു�ി അതും അെ��ില്         

അവരുെട കുടുംബ�ിെല അംഗ�ള്  സുഹൃ�ു�ള്  എ�ിവരാണ് സമര�ില്  പെ�ടു�ു�ത് .       

വേരണ�വര് �ം തെ� സമരെ� അനുകൂലി�ു�വര്  ആയിരി�ും . ഭരണാധികാരികള്  വെര       

സംശയി�ും സമരം തുടര് �ു െകാ�േപാകാന്  �പയാസമാകും എ�് . അെ��ില്  അവര്         

നിഷ്പ�രാകും അതും അെ��ില്  സമരം വിജയി�ുകയാെണ�ില്  അവെര ചരി�ത�ിെ�       

െത�ായ  ദിശയില്  േരഖെ�ടു�ും  എ�  അപകട  സാധ�ത  ഒഴിവാ�ാന്  �ശമി�ും .  
 

2004 ല്  ഉ�കയിനില്  നട� ഓറ�് വി�വ�ില്  വിമതര്  െസക��രി�ി ൈസന�വുമായി ഒരു          

�പേത�ക കരുതേലാെട ആശയവിനിമയം നട�ാന്  റി�യര്  െചയ്ത് മിലി�റി ഉേദ�ാഗ��ാെര        

മ���രാ�ി . അേത സമയം എതിരാളികള് �് അവരുെട �പവര് �നം െകാ�് െതളിയി�ാന്         

സാധി�� . അവര്  അ�കമരഹിതരാണ�് , യു�ി സഹജമായി ചി�ി�ു�വരാണ് അവര്        

െപാതുമുതല്  സംര�ി�ാന്  െസക��രി�ി ഉേദ�ാഗ�ന് മാരുെട സഹായം േതടി . സേഹാദരബു��ാ       

ൈസന��ിെല ഉേദ�ാഗ�ന് മാരുമായി ബ�ം �ാപി�� അവര് �് അനുകൂലമായി മു�ദാവാക�ം       

വിളി�� . േപാലിസ് ഉേദ�ാഗ��ാെര േറാസപുഷ്പം നല് കി സ�ീകരി�� നിലവിലിരി�ു�       



ഭരണാധികാരി കള�െട അഴിമതി െവളി��ാ�ി . അവസാനം െസക��രി�ി േപാലീസില്  നി�ും        

കൂറുമാ�വും വര് �ി�� അടി� മര് �ലിെ� സമയമായേ�ാള്  ഉ�കയിനിെല പ�ാളാ�ാരും .       

േപാലീസുകാരും നിഷ് �കീയരായി ഇേത അനുഭവം തെ� െസര് ബിയായില്       

മിേലാെസമി�ിെനതിരായി നട�ത് . പരസ� മായി കൂറുമാ�ം കാണി�ാെത െസക��രി�ി ൈസന�ം        

േകവലതാല് �ര�േ�ാടുകൂടി ഭരണകര് �ാ�ള�െട ആ� നിറേവ�ാെതയിരു�ു . ഓ�് േപാര്      

സമര�ില്  അതിെ� നിര് �ായക സമയമായ ഒക് േടാബര്  5-◌ാം തീയതി െഹലിേകാപ്ടറില്  നി�ും         

െകമി�ല്  ആയുധ�ള്  െബല് േ�ഗഡില്  വര് ഷി�ാന്  ആ� െകാടു�േ�ാള്  ആകാശം       

�പസ�മായിരു�ി��ം ജന�ൂ��ിെ� വ��മായ ദൃശ�ം കാലവ� �പതികൂലമായത് െകാ�്       

കാണാന്  സാധി�ി��് പറ�ു വിസ�തി�� . അേ�ാള്  സൂര��പകാശം ഉ�ായിരു�ു ആ ൈപല�്         

പിെ� പ�ാ�ാപേ�ാടുകൂടി പറ�ു അേത ദിവസം �പകടന�ാരുെട ഇടയില്  തെ�        

കുടുംബാംഗ�ള്  ഉ�ായിരു�ു  അതുെകാ�്  അേ�ഹ�ിന്  ആ�  അനുസരി�ാന്  സാധി�ി� .  
 

േ�പരണെകാേ�ാ അേതാ സ��ം താത്പര�ം െകാേ�ാ ഇ�ര�ിലു� കൂറുമാ�ം       

സാധാരണ സംഭവി�ും അത് അ�കമരഹിത �പതിേരാധ സമര�ിെ� നീ�കാലമു� �ദവീകരണം        

മൂലമാണ് . േനരേ� സൂചി�ി� െച�് ലി�ിെല 2 �പവണതകള്  വിലയിരു�ിയാല്  ഈ �പവണത          

സമര�ിെ� �പതിരൂപമാണ് . ഏകത�ം ആസൂ�തണം അ�കമരഹിത അ�ട�ം എ�ിവയാണ്       

ഇവയുെട ഭാഗം . �ിവിവര�ണ�ുകള്  കാണി�ു� ഉയര് � നിലവാര�ില്  വിവിധ �ഗൂ��കളില്         

െ��വരുെട പ�ാളി�ം വര് �ി��വരു� കൂറുമാ�വുമായി ബ�െ�ടു�ാം . ഏകത�ം ആസൂ�തണം       

അകരമരഹിത അ�ട�ം എ�ിവ കൂറുമാ�െ� േ�പരി�ി�ും . ഏത് സമയേ��ാേണാ ഒരു        

സമരം അ�കമരഹിതമായിരി�ു�ത് അത് അ�കമ�ളിേല�് വഴുതി വീഴാെത �ശമി�ണം . (2011 ല്          

സിറിയയില്  ഉ�ായ ദുര� അനുഭവം േപാെല ) അേ�ാള്  അ�കമരഹിത സമര�ിന് ഒരു ദിവസം          

കൂടി സമരം െച�ാന്  സാധി�ും . അതുേപാെല കൂറുമാ��ിന് കൂടുതല്  വഴിെയാരു�ുകയും        

െച��ം . ഒരു ഭരണ�ിനു�ില്  നി�ു െകാ�് വിശ��തയ്�് കൂറുമാ�ം സംഭവി�ുകയും        

അതിെ� നിലനില് �് അ�കമ�പവര് �ന�ളിലൂെട അതിെന ഭീ�ണിെ�ടു�ിയിെ��ില്      

അവരുെട കൂറുമാ��ിനു� ശ�ി നിലനി�ു െകാ�് തെ� ഒരു എകാധിപത� ഭരണ ഘടനയുെട          

െക��റ�ിെന  ഭീ�ണെ�ടു�ാം . 
 

ബാഹ�നടന് മാര് �്  േവ�ിയു�  വിവ�കള്  

 

ഈ ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക വിമതര് �് േവ�ിയു�ത� മ�� ചില ഘടക�ള്  കൂടി ഈ          

സംഘര് ഷവുമായി ബ�െ�� അവരുെട �പകടന�ള്  െമ�െ�ടു�ാന്  സാധി�ും ഉദാഹരണമായി       

ഈ െച�് ലി�ില്  ഒരു സിവില്  �പതിേരാധ സമരെ� �ുറി�� ന� ധാരണേയാടുകൂടി റിേ�ാര് �്          

െച�ാന്  ഒരു പ�ത�പവര് �കെന സഹായി�ും പ�ത�പവര് �കര്  ഒരു സംഘര് ഷ�ിനു�ിേല�്       

ആഴ്�ിറ�ി അതിെ� അകകാഴ്ച കാണണെമ�ില്  ഒരു റിേ�ാര് �െറ 2014 െ� ആദ�ം കീവില്  നട�           

െമാേളാേ�ാേകാ�െടയില്  പാര് �ിയുെട മു�ില്  നിര് �ിയാല്  അവിെട നട� അ�കമ�ള്        

കുേറ�ൂടി േമാശമാകുേമാ . അഥവാ അതിെല �പധാനെ�� ശ�ിെയ കൂടുതല്        

�പകാശമാനമാ�ുേമാ എ�് അറിയാം . എ�ാല്  ഒരു സമര�ിെന �ുറി��� അേന�ാഷണം . ആ         

സമര�ിെല ഏകത�ം ആസൂ�തണം ഇവയുെട അവ� അ�കമരഹിത അ�ട��ില്  ഉ�ായ        

വി�ല് , ആ സംഭവ�ള�െട ഉറവിടം സാധാരണ പൗര�ാരുെട വര് ധി�� വരു� പ�ാളി�ം         

അടി�മര് �ല്  കുറ�് വരു�തിെ� �പഭാവം അടി�മര് �ലിെ� �പഭാവം , െസക��രി�ി       

ഉേദ�ാഗ�ന് മാര്  ൈസനീകര്  പൂര് �മായും ആ� അനുസരി�ു�ുേ�ാ ഇ�േയാ , കൂറുമാ�ം       

സ�േമധയാ നട�ു�താേണാ . ഇവെയ�ുറിെ��ാം അതിരുകള് ���റം ഉ� അപ�ഗഥനം      

ആവശ�മാണ് . ഇതിേനാടുകൂടി േചര് �ാവു�ത് ബിസിന��കാരുെട പിന് തുണ നഷ്ടെ�ടു�ുേ�ാ      

എ�് . ഇതില്  നി�ും  വ��മായി  പറ�ാല്  എ�് െകാ�്  ഉേ�കനിയന്  �പസിഡ�  ് 

എനിേകാവി�് പലായനം െചയ്തു . അത് സംഭവി�ത് ആ േമാശെ�� ഭരണ�ിെ�        

അ�കമ�പവര് �നം തിരി�ടി�േ�ാള്  മണി�ൂറുകള് �ു�ില്  തെ� . ഇ�െനയു�     



സംഭവവികാസ�ള്  �പവചി�ാന്  സാധി�ും ഒരാള്  േനരുെ� തെ� അതിെ� ശരിയായ        

സൂചക�െള  േനാ�ി��ാല് . 
 

2011 െ� ആദ� പാദ�ില്  ത���ള�െട രൂപേരഖ ചമയ്�ു�വര്  െച�് ലി�്         

പരിേശാധി�ിരുെ��ില്  അവര്  സൂചി�ി�ുമായിരു�ു . സിറിയയിെല അസാദ്     

ഭരണ�ിെനതിരായി സിവില്  �പതിേരാധ സമരം ജയി�ാന്  ഒരുപാട് അവസര�ള്  ഉെ��് .        

തുടര് �് വ� വിശ�സ്തതയുെട കൂറുമാ�ം (സു�ി പ�ാള�ാര് �ും അ��റം ) പ�ാള�ിെ�        

ഭരണ�ിെനതിരായി നട�ത് അതിെന കാണാന്  സാധി�ുമായിരു�ു . വിജയി�ാനു� ഏ�വും       

വലിയ �പതീ� . വ�വസായ സമൂഹ�ില്  െ��വര്  പി�ുണ പിന് വലി�ത് മെ�ാരു        

സൂചകമായിരു�ു . ഇതിെ� െവളി��ില്  2012 ല്  അസാദിെ� അലൈവ�് പ�ാള�ിെനതിരായി        

സ�ത�� സിറിയന്  പ�ാളെ� ൈധര�െകാടു�തും ഒരു ദുര��ിന് മുന്  കൂ�ി കാണാന്          

�പത��ല് പാദനപരമായി കാണാമായിരു�ു . തേ�ശിയാമായ ജനശ�ി സമര�ള് �് ബാഹ�മായ      

സഹായം കി���തിനാവശ�മായ നിബ�നകള്  വികസി�ിെ�ടു�ാന്  ഈ ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക       

സഹായകരമായിരി�ും . ഉദാഹരണമായി ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ികയിെല ആദ�ം �പതിപാദി�ു� മൂ�ു       

കഴിവുകള്  ബു�ിയില�ിഷ്ഠിധമായതിെന വര് �ി�ി�് ബലിഷ്ഠമായ അറിവ് ൈകമാ�ം െച�ാന്        

ഉതകു�തായി പരിഗണി�ാം . യൂണിേവഴ് സല്  ഡി�േറഷന്  ഓഫ് ഹ��മണ് ൈറസിെ� 19-◌ാം       

ആര് �ി�ിള്  അനുസരി�് ഒരു ഏകാധിപതി�് അറിവിെ� �പവാഹം തടയാേനാ അത് വിമതര് �്         

എ�ി�് െകാടു�ു�തിെ� േപരില്  പൗര�ാെര ശി�ി�ാേനാ വില�ാേനാ സാധി�ി� . െച�്        

ലി�ില്  ഉ� 6 ഇന�ളില്  സാേ�തികമായി പുതിയ നീ��ള് �് മാര് �ം സൃഷ്ടി�ാനു� ചി�          

ഉ�ീപി�ി�ും ഈ ചി� മൂ�ു കഴിവുകെളയും മൂ�ു �പവണതകെളയും വളര് �ിെയടു�ാന്         

സഹായകരമാകും . 
 

ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ികയും  ന�ുെട  ഭാവി�്  രൂപം  െകാടു�ു�  സംഘ�ള�ം 

 
അ�കമരഹിത സമര�ള്  നട�ു� സാഹചര��ള്  സ�ീര് �മാണ് സിവില്  േരഖകളില്        

അടി�ാനപരമായ ഏേകാപിപി�ലും അതിെ� �കമാനുഗതമായ പി�ുടര് �യും     

വിജയ�ിെല�ി�ു� ത���ള�െട ഒരു നീ� നിരയും അതിെ� അനുഭവം �കമീകരണം        

ഇ�ാ� ഒരു േബാധം അനുഭെ�ടും . അവരുെട സ�ാഭാവികമായി ഭയം ഒരു െത�ായ തീരുമാനം          

എടു�ുേ�ാള്  ഉ�ാകു�ത് ജന�ള�െട ജീവന്  സ�ാത����ിനും അപകടം ആകും . എത്        

സമരഭട�ാരില്  ഒരു തരം നി�ംഗത ഉളവാ�ും ഈ നിസംഗതയാണ് ഒരു ഏകാധിപതി         

അേന�ഷി�ു�ത് . ഇത് ഒരു ഏകാധിപതി�് പരാജയെ�ടു�ാന്  സാധി�ുകയി� എ�       

മിഥ�ാധാരണ ഇ�ാതാ�ും . ഈ ഒ�ു േനാ�ല്  പ�ിക വിമതര് �് പുനനവീകരണം ഇ�ായ്മ എ�          

േബാധെ� സശി�ി�് ഒരു മുേ�ാ��� വഴി ഇ�ാതാ�ും . ചിലര്  വാദി�ു�ത് അേനകം മാ�ം          

വരു�ു�  ഘടക�ള്  രംഗ�ു�് .  
 

ഈ ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക ഒരു ഏകാധിപത� ഭരണം അവസാനി�ി�ാേനാ       

ലഘൂകരി�ാേനാ സാധി�ു�ത� . അതിനു പരി നിര് �ായകമായ തീരുമാനം എടു�ു�തിെന       

വിലയിരു�ിയാല്  ഭാവിയില്  ഉ�ാകു� സംഘര് �ള് �് ഏ�വും ന� �ശ� െകാടുേ��        

ഘടക�ള്  ആണ് . ഇത് ഒരു �പേത�ക�ല�ിനും �പേത�ക സമര�ിനും തുല�ത        

ഇ�ാ�തായിരി�ും . 
എ�െന ആയാലും ഒരു �പേത�ക സാഹചര��ിന് ആവശ�മായ ഘടക�െള       

അവഗണി�ാന്  ഈ ഒ�ു േനാ�ല്  പ�ിക ആവശ�െ�ടു�ി� പേ� ആ ഘടക�െള ഒരു          

വിസ്തൃതമായ ത�� �പധാനമായ ച�കൂടില്  കാണണം . അവ അനാവരണം െച���ത് എ�െന         

അഥവാ എേ�ാള്  ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമരം ജയി�ാം . അതുല്  ഗവാെ� ഈ െച�് ലി�ിെ�           

�പാധാന�െ� കുറി�് പല സ�ര് ഭ�ളില്  പരിേശാധി�് ഗേവഷണം നട�ി എഴുതിയതാണ് . 'ഒ�ു         

േനാ�ല്  പ�ിക ആേരയും �പതിേരാധി�ാന്  കഴിവു�തായി േതാ�ു�ു . വളെര പരിചയ        



സ��െന േപാലും ന�ള്  മന�ിലാ�ിയിരി�ു�തിേന�ാള്  കഠിനമായ �പശ് ന�ളിലും      

പരാജയ�ിെനതിരായി �പതിേരാധി�ാന്  അവ ഒരു തര�ിലും ഉ� ധാരണയുെട വലയെ�        

�പധാനം െച��ം ന�ളില്  ഓേരാരു�രിലും ഉ� ജ�സി�മായ െത��കെള അതായത്        

ഓര് ��ുറവ് �ശ��ുറവ് പൂര് �തകുറവ് എ�ിവ മന�ിലാ�ാന്  സഹായി�ും യഥാര് �       

സ�ീര് �തയുെട അവസര�ളില്  എവിെടയാേണാ അറിവ് ആവശ�മായത് അത് എത് അളവില്         

കൂടു�ു . �പവചനാതീതമായി ഭവി�ു�ു . ശ�ിയു� ഒരു ഒ�ുേനാ�ല്  പ�ിക ബു�ിശൂന�ത        

ഉറ�് തരു�ു എ�ാല്  നിരൂപണ ദൃഷ്ടിയു�വെന അവഗണി�ു�ി� . ആള�കള് �് സംവദി�ാനും        

പരസ്പരം ബ�െ�ടാനും അല് �ം േഭദം ഉ�വെയ നിയ��ി�ാനും അവര് �്       

�പവചനാതീതമായതിെന  ഏ�വും  ന�തായി  അറിയാനും  സഹായി�ും .' 
 

ഈ െച�് ലി�് അവസാനെ� സൂചകമ� ആര് നിലനില് �ും , ഏകാധിപതിേയാ സിവില്         

സമര േനതാേവാ ? എ�ാല്  കൂടി െച�് ലി�് നിര് �ായകവും തുടര് �യു�തുമായ ഒരു കൂ�ം          

സൂചക�ളാണ് . അത് വഴി മന�ിലാ�ാം എ�െന പൗര�ാരുെട സ�ാത����ിന് േവ�ിയു�        

അവകാശം  േസ��ാധിപത�ഭരണ�ിന്  കുഴിയില്  നി�ും  തരണം  െച�ാെമ�് . 
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