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മാര് �ിന് ലൂതര് കിംഗ്  (ജൂനിയര്  
അ�കമരഹിതസമര�ിെല 

ശരിെയ�്  േലാകം 

െതളിയി�ു�ു 
 
എറി�ാ െചേനേവ�ും മറീനാ െജ �ീഫനു േചര് െ�ഴുതിയ േലഖനം ജനുവരി        

18 2010 
 

 

െയെമന്  വി�വകാരി തവാേ�ാള്  കര് മാന്  (വലതുവശം െവ� സ് കാഫ് ധരി� സ്�തീ )         

സ്�തീകള�െട അവകാശ�ള് �് േവ�ി അ�കമരഹിത സമരം നയി�തിന് േനാബല്  സ�നം        

േനടി  സുദര് ശനന്  രാഘവന്  േഫാേ�ാ  എഡി�ര്  
 

 

'ഞാന്  ഇ��യില്  നി�ും തിരി�� േപാകു�ത് എ�േ��ാള�ം      

അ�കമരഹിതസമരം അടി�മര് �െ��വര് �് അവരുെട   

സ�ാത����ിനുേവ�ിയു� സമര�ള്  ഏ�വും ശ്കതിേയറിയ    

ആയുധമാെണ�് വിശ�സി�� െകാ�ാണ് ' - മാര് �ിന്  ലൂതര്       

കിംഗിെ�  ആ�കഥ 
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േ�ാേബാണ്  കാര് സന്  എഡി��  െചയ്തത്  

 

2011 മുതല്  ആ േലാകം ഒരു കലഹപൂര് �മായ സഥ് ലമായി       

മാറിയിരി�ുകയാണ് . വി�വ�ള്  മിഡില്  ഈ�ില്  െപാതുേവ     

കാണെ��� സേഹല് , െതേ� ആ�ഫി� തുട�ിയ രാജ��ളിലും      

നിര�രസമര�ളാണ് . 
ആ�കമസ�മായ സമര�ള്  ഒരി�ലും ജന�ള�െട പരാതികള് �്     

പരിഹാരം കാണാനും സിവില്  സമര�ള്  ഇ�ാതാ�ാനും �പാഥമിക      

മാര് �മായി കാണു�ി� . അതിനു പകരം ടുണീസ് മുതല്  താഹിര്        

സ�കയര്  വെരയും സുേ�ാ�ിപാര് �് മുതല്  െഫര് ഗുസണ്  വെരയും      

ബുര് �ിനാഫാേസാ മുതല്  േഹാ�് േകാ�് വെരയുമു� എ�ാ     

സമര�ള�ം ഗാ�ിജിയുെടയും മാര് �ിന്  ലൂതര് കിംഗിെ�യും    

പാഠ�ള്  ഉള് െ�ാ�ു ഓേരാ വി�വകാരിയും    

പരിവര് �ിനുേവ�ിയു�  സമരം  നയി�ു�ു . 
 

ഗാ�ിജിയും കിംഗും അ�കമരഹിതമായ �പതിേരാധ�ില്     

ഊ�ല്  െകാടു�ു�ു . ഈ സമരരീതിയില്  പരസ്പരം േയാജി�െ��      

ഒരുകൂ�ം . പണിമുട�ുകള് , �പതിേഷധ�ള്  ബഹിഷ് കരണ�ള്     

എ�ിവ എതിരാളിെയ േനരിടാനു� സമരമുറകളായി    

െതരെ�ടു�ു�ു . പലവിമര് ശക�ാരും അവരുെട വാദഗതികള്     

നിര�ു� െത�ി�ാരണ എ�ാണ് സിവില്  �പതിേരാധം     

എ�റിയാ�തുെകാ�ാണ് അേത സമയം മ�� ചിലരുെട സംശയം      

നിരായുധരായ ഒരു കൂ�ം ജന�ള് , അടി�മര് �െ��വര്  ഒരു      

ശ�ിശാലിയായ ഭരണകൂടെ� െവ��വിളി�ു� കഴിവിലു�    

സംശയമാണ് . ഓേര തര�ിലു� െവ��വിളികളാണ് മു�ില്      

വരു�്ത് . അതില്  അ�കമരഹിതമായ സമര�ിെ� കഴിവി�ായ്മ     

അതു എ�െന അധികാരം േക��ീകരി� �കമാനുഗതമായി     

അടി�മര് �ാന്  �ശമി�ു� ശ�ിയ് െ�തിരായി �പതിേരാധി�ാം .    

2011 ല്  �പസി�ീകരി� ഒരു �ഗ��ില്  ഈ േചാദ��ള�െട ഉ�രം        

കെ��ാന്  �ശമി� അേന�ഷണ�ിെ� ഫലമായി അ�പതീ�മായ     

കെ��ിയതു അ�കമരഹിതമായ സമരമാര് ��ള്    

അ�കമ�ിലൂെട നട�ിയ സമര�ള�െട ര�ിര�ിെയ�ം വിജയം     

ൈകവരി�� എ�ാണ് . ആ സമര�െള�ാം ഭരണ�ിലിരി�ു�     

േസ��ാധിപതികളായ ഭരണകര് �ാ�െള മാ�ി �പാേദശികമായി    

സാത���ം  േനടാനു�  സമര�ളായിരി�ു�ു . 



 

പലര് �ും ഈ കെ��ലുകള്  നി�ാരമാെണ�ു േതാ�ും     

എ�ാല്  അവയുെട �ിതിവിവര�ണ�ുകള്  പരിേശാധി�േ�ാള്     

ക�ത് അ�കമരഹിത സമര�ള്  ജയി�ത് എതിരാളിയുെട     

ഹൃദയ�ില്  അനുക� ഉ�ായി�� അതിനുപരി അ�കമരഹിത     

സമര�ള് �് ഒരു �പേത�കത അതില്  അവലംബി�ു�     

മാര് ��ള് �് െപാതു ജനപ�ാളി�ം ആകര് ഷി�ാനു� ശ�ി     

ഉെ��ാണ് ശരാശരി അവ െവളിെ�ടു�ു�ത് ഒരു     

സായുധസമരേ��ാള്  പതിെനാ�ുമട�് പ�ാളികള്  ഈ    

സമര�ില്  ഭാഗമാകു�ു എ� വസ്തുതയാണ് എതിരാളികള�െട     

ഭരണ�ിനു�ില്  നി�ും അധികാരമാ��ിനു� ഏ�വും ഉയര് �     

ഉറവിടമാണ് കൂ�മായ പ�ാളി�ം സമൂഹ�ിെല    

വിവിധേമഖലകളിെല ജനവിഭാഗെ�  

�പതിനിധീകരി�ു�തായതുെകാ�ു അധിക  

േക��ീകരണ�ിനു� �പവണതകാണി�ുകയും അതുേപാെല   

സാമൂഹ�പരിഷ് കര് �ാ�ള�ം എതിരാളികള�െട ശ�ിശാലികളായ   

പി�ുണയ്�ു� ആള�കെള കൂടി െതരെ�ടു�ാന്     

സഹായകരമാകും . അ�െനയു� പ�ാളി�ം   

അ�കമരഹിതമാകുേ�ാള്  ഭരണാധികാരിളില്  നി�ും പാലായനം    

െച�ി�ാന്  ആവശ�മായ പി�ുണ േനടു�ു . അതിെ� ഫലമായി      

െസക��രി�ി ജീവന�ാര്  സാ��ികമായി െമ�െ��    

അവ�യിലു� ആള�കള്  ഭരണാധികാരികെള സഹായി�ു�    

ഉേദ�ാഗ� വൃ�ം ര�െ�ാരി�ിലിെന��ിയു� രീതിവളെര    

കുറയു�തുെകാണ്  അവരുെട  വിേധയത�ം  മാ�െ�ട�ു . 
 

മ�� വാ�ുകളില്  പറ�ാല്  അ�കമരഹിത സമരം     

ശ�ി�പാപി�ു�ത് ശ�ിയുെട മാ�ം െകാ�� േനെര മറി�്      

അതിെ� സൃഷ്ടിപരവും സഹകരണവും അതിെ� േചര് �യില്      

കി��� ശ�ിയുംെകാ�ാണ് ഇേത തത�മാണ് ആല് ബര് �്     

ഐന് �ീന്  ഇന് �ിട��ഷന്  �ാപക േനതാവ് ജിേനഷാര് �്     

അേനകദശക�ളായി ആവര് �ി�� പറയു�ത് സ�ാഭാവികമായി    

എ�ാ അ�കമരഹിത സമര�ള�ം ജയി�ി�ി� എ�ാല്  പരാജയെ��      

സമര�ള്  എടു�ാല്  േവെറ �കമാനുഗതമായി െതളിവുകള്      

നിര് േ�ശി�ാനി� ആ വി�വ�ള്  കുെറ കൂടി ന� രീതിയില്        

നട�ാന്  സാധി�ുമായിരു�ുെവ�് . 



 

ആത് 2011 ലാണ് കഴി� അ�ുവര് ഷമായിഅ�കമ രഹിത      

സമരെ� കുറി�് നാം കൂടുതല്  പഠി�ി���് .     

അ�കമരഹിതമായസമരെ��ുറി�� സംശയമു� ആള�കള് �്   

അ�ുതകരമായ അര് �െ� ധ�നി�ി�ു� രാഷ്�ടമീമാംസയില്     

നിെ�ടു� അനുഭവസി�മായ ചില ഉ�രണികള്  ചുവെട     

േചര് �ു�ു . 
 

 

1) അ�കമരഹിത സമര�പചര�ള്  വര് �ി� രീതിയില്      

സര് �  സാധാരണമാകു�ു . 
 

നി�ള് �ുേതാ�ാം നാം ജീവി�ു�ത് ഒരു സംഘര് ഷഭരിതമായ     

ചരി�തസമയ�ാണ് അ�െന നി�ള് ചി�ി�ാല്  അത്ശരിയാണ്    

ഇ�ു നട�ു� സംഘര് ഷ�ള്  ന�ുെട കാലഘ��ിെ� മാ�തം      

�പേത�കതയാണ് . വളെര �പാധാന�മു� സംഭവ�ള�െട    

സമരേ�പാജക്ട് (െഡന് വാര്  യൂണിേവഴ് സി�ി െ�പാഫസര്  എറി�ാ     

െചേനാേവ�് ത�ാറാ�ിയത് ) നിര് േ�ശി�ു�ത് അ�കമരഹിത    

�പതിേരാധ �പചാരണം ഒരു മാതൃകസമരമായി േലാകെ��ാടും     

ക�ുവരു�ു NAVCO േഡ�േ�പാജക്ട് , ഒരു �പേത�ക േഡ�ാ ,      

�ിതിവിവര�ണ�ുകള�െട േരഖത�ാറാ�ിയത് വ�ത�� ഉ�വ    

�ാന�ളില്  നി�ും സംഭവ�ള്  േശഖരി�� പലതുംകൂ�ിേ�ര് �ും     

സാമ�മു� ഘടനകള്  കാണി��ം ൈവവിധ�മാര് � സമര     

േഡ�ാെസ��കള്  മുേഖനയുമാണ് . എവിെടയാേണാ   

അ�കമസമര�ള�െട തീ�വതകണ�ാ�ു�ത് 1000   

യു�മരണ�ില്  ആധാരമാ�ിയാണ് 1970 നുേശഷം ആ മരണ      

നിര�് കുറ�ി���് കാരണം അ�ുമുതലു� സമര�ള്      

�പാഥമികമായും ആ�ശയി�ത് േറാ��് േവഗ�ില്  വര് �ി�� വരു�      

അ�കമരഹിത സമര�ളിലായിരു�ു . താെഴയു� കണ�ുകള്     

പരിേശാധി�ുക . ഈ കണ�ുകള്  �പേത�കമായി    

ഉറ�ഡിമാന് റുകള�� സമര�പചരണ�െള , അതായത് അവയുെട    

ല��ം ഭരണ�ിലിരി�ു� േനതൃത��ില്  നി�ും അധികാര�ില്      

നി�ും മാ�ി �പാേദശികമായി സ�ത���ം �ാപി�ുക അഥവാ      
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വിേദശാധിപത�ം അവസാനി�ി�ുക വിേദശ േകാളനി    

അവസാനി�ി�ുക  എ�താണ് . 
 

ഈ ദശക�ിെ� ആദ�െ� അ�ു വര് ഷ�ളില്  മാ�തം നാം       

കൂടുതല്  അ�കമരഹിത സമര�പചരണം 1990 കളില്  മുഴുവന്  ക�ി�       

2000 �ളിലും അ�തേ�ാളം തെ�യാണ് കാണാന്  സാധി�ത് .      

ന�ുെട ദശകമാണ് സമര�ള�െട ദശകം എ� �ടാ�് റി�ാര് ഡ്       

േനടിയത് . 

 

 

2) അ�കമരഹിത �പതിേരാധ സമര�പചരണ�ള്     

സര് �സാധാരണമാെയ�ിലും അവയുെട  

സ�ൂര് �മായ  വിജയനിര�്  കുറ�ി��� ്
 

ല�ി�ാ� അ�കമരഹിത സമര�പചരണ�ള�െട   

വര് �വനവു�ായി��ം , ന�ള്  കാണു�ത് ഒരു താേഴ�ു�     

ചരിവാണ് . 1990 കളില്  അ�കമരഹിതസമര�ള�െട വിജയം     

അതിെ� ഉ��ാനെ��ിേ�ര് �ു എ�ാല്  ഈ ദശക�ില്      

വിജയ�ിെ� നിര�ില്  അ�കമരഹിത സമര�ള്  കിഴു�ാം     

തൂ�ായ ഒരു പതനം കാണാന്  കഴിയും ഇതിന് അതിേ�തായ       



ചിലകാരണ�ള്  ഉ�് ഒ�ാമതായി സര് �ാര്  �പതിേയാഗികള്      

താെഴനി�ു� പരിവര് �ന�ള�ം െവ��വിളികള�ം പഠി�ു�ു .    

അേനകം ദശക�ള് �ുമു�് താേഴ�ിടയിലു� ജന�ള്  അവര് �്     

അവരുെട ഭരണ�ിന് െവ��വിളിയായി�ീരുെമ�തിെന   

വിലകുറ��ക�ു . ഇേ�ാള്  അ�കമരഹിത ബഹുജന മുേ��ം ഒരു      

വലിയ െവ��വിളിയായ�ാണു�ു . അവരുെട വിഭവം    

െപാതുജനമുേ��െ� തടയാന്  ഉപേയാഗി�ു�ു . ബൂസ് ബ��േനാ     

ജി . െമസ് ക�ി�ായും അലാെ�യര്  സ��ും (Bruce Bueno de Mesquita        

and Alastair Smith) േചര് െ�ഴുതിയ പുസ്തകം Dictator's Hand book        

�പതിപാദി�ു�ത് വളെര ശാ�മായ അടി�മര് �ല്  സമരം     

ആരംഭി�ുേ�ാള്  െച�ാം ഈ �പതിഭാസം വളെര     

പ�ിേതാചിതമായ പഠനം അ�ലാ��ക് കൗണ് സിെല    

ഏകാധിപത��ിെ� ഭാവി എ� േ�പാജക്ടിെ� േക�� ബി�ുവാണ് .      

ഇതിെന സ്മി�് േകാേളജിെല മിഡില്  ഈ�് �ഡീസ് െക�ാം       

െചയര്  �ീഫന്  ൈഹേഡമാന്  ഏകാധിപത�ം 2.0 എ�തിെ� ഒരു       

വികസി�  രൂപമാണ് . 
 

ര�ാമതായി വി�വകാരികള്  അ�കമരഹിത   

സമരമാര് ��ളിെല രീതിെയ�ുറി�് േലാകെ��ാടുമു�   

സമകാലീന സമര�ളില്  നി�ും െത�ായ പാഠ�ള്  പഠി�ാം      

ഉദാഹരണമായി ഒരാള്  ഇ�പകാരം ചി�ി�ാന്  േ�പരി�ി�െ�ടും     

അത് ഇേ�ാള്  കി��� വാര് �കെള ആധാരമാ�ിയാണ് 2010, 2011       

ല്  ട��ണീഷ�യില്  നട� െപാതു�പകടനവും പണിമുട�ുകള�ം     

അതായത് മൂ�ാഴ്ചെ� �പകടനം ഒരു ഏകാധിപതിയുെട     

പതന�ില്  കലാശി�� . പേ� അവര്  മന�ിലാ�ു�ി�     

ട��ണീഷ�യുേടത് ഒരു �പേത�കചരി�തമാണ് അവിടുെ�    

ശ�ിയു�തും സംഘടിതവുമായ ഒരു െതാഴിലാളി    

�പവര് �നമു�ായിരു�ു . അവര്  വി�വെ� പൂര് �മായും    

പി�ുണ�� . െപാതുപണിമുട�് ട��ണീഷ�ന്  സ�ദ് വ�വ�െയ     

തകിടംമറി�� . വ�വസായ �പമുഖര്  �പസിഡ� ് സിേന - എല്  -        

അബിൈഡന്  ൈബ�ിനു� പി�ുണ പിന് വലി�� . െസക��രി�ി     

ൈസന�ം ആേ�ാമാ�ിക് ആയുധമുപേയാഗി�് സമരെ�    

അടി�മര് �ാന്  െകാടു� �പസിഡ��െ� ആ� അനുസരി�ി�     

ഇത് സ�ാഭാവികമാണ് അതായത് വി�വകാരികള്     

സമാനസ�ഭാവ�ള�� സാഹചര��ളില്  നി�ും �പേചാദനം    



ഉള് െ�ാ�ുസമരം നയി�ാന്  �ശമീ�ും അതു സാധാരണ     

പരാജയ�ില്  കലാശി�ും ഉദാഹരണമായി െടക് സാസ്    

യൂണിേവര് സി�ി യിെല കുര് �് േവലാന് ഡ് സൂചി�ി�ു�ത് .     

അ�കമാസ�മായ സമര�ിെ� തിരമാലകള്  ഈ ആമുഖ�്     

ആ�ടി�ുേ�ാള്  1848 െല �ഫ�ു ച�കവര് �ിയ് െ�തിരായി     

വിമതര്  �പാരംഭ�ില്  സമരെ� ത��പരമായി േനരിടാന്  �ശമി�ത്      

താരതേമ�ന ന� സ�ീകരണ�ള�� കൂടുതല്  വിഭ�ള്      

സമാഹരി� രാജാവിെന സഹായി�ാന്  മാ�തമാണ് സാധി�ത്     

തീര് �യായും അതു വ�ത�� രീതിയില്     

�പതിേയാഗി�ുകയായിരു�ു . ര�ാമതായി വി�വം   

െപാ�ി��റെ�ടുേ�ാള്  രാജാവിെ� പ�ം �പതീ�ി�ത്    

വി�വകാരികള്   
�പതിേയാഗികെള പല�ഗൂ��കളായി വിഭജി�് അവര് �്    

അനുകൂലമാ�ി�ീര് �ാന്  സാധി�� . നാം ഇ�് അ�ര�ിലു�     

ച�ലമായ സഹായികള�ം പില് �ാല�ു�ാകു� വി�വ�ള�ം    

�പാേദശിക  തിരമാലകളില്  വ�തിചലി�ു�ുതായും  കാണാം . 
 

3) എ�െനയായാലും വിശ�സി�ാലും ഇെ��ിലും    

അ�കമരഹിത സമര �പചാരണ�ള്  ഇേ�ാഴും    

ര�രൂ�ിതമായ സമര�േള�ാള്  എള���ില്    

വിജയി�ി�ാം . 
അ�കമസമര�െള േമാശമായാണ് വിലയിരു�ിയി���ത്   

പരിപൂര് �മായ വിജയ�ിെ� നിലവാരം 1960 നുേശഷമു�     

സമര�െള അടി�ാനമാ�ി വിലയിരു�ണം . 1900 മുതല്  2015      

വെരയു� അ�കമരഹിതസര�ള�െട �പചരണം കണ�ാ�ിയാല്     

അ�കമരഹിത സമര�ള്  51 ശതമാനവും അ�കമസമര�ള്  27      

ശതമാനവും വിജയി�� . ഈ ദശക�ിെ� മാ�തം സമര�ള�െട      

കണെ�ടു�ാല്  30 ശതമാനം അ�കമരഹിതസമര�ള�ം 12     

ശതമാനം അ�കമ�ില ധിഷ്ഠിതമായ സമര�ള�ം വിജയി��     

ഇതിെ� അര് � വിജയം കണ�ാ�ിയാല്  അ�കമരഹിത     

സമര�ള�ം അ�കമസമര�ള�ം ത�ിലു� വിടവ്    

ശരാശരിെയ�ാള്  ഇേ�ാള്  യഥാര് ��ില്  വലുതാണ് . 
 



4) ഹിംസാ�കമായ േസനാപാര് ശ�ം   

മാതൃകാപരമായി അ�കമരഹിത ജനമുേ���ിനു   

അസൗകര��പദമാണ് . 
 

2011 മുതല്  സമൂഹ�ിെ� മു�ിലു� ചൂേടറിയ ഒരു വിഷയം       

അ�ം അ�കമം �പാഥമികമായി നിരായുധരായ ഒരു     

സമര�പചരണ�െനതിരായി �പേയാഗ�ു�ത് ഒരു അ�കമരഹിത    

സമര�പചരണെ� സഹായി�ുേമാ അേതാ മുറിേവല് �ി�ുേമാ    

എ�താണ് . ഈ േചാദ�ം അേമരി�യില്  നട� പല ചര് �കളിലും       

ത���ള�െട ൈവവ��ം എ�് പലേ�ാഴും ചര് �     

െചയ്തി���താണ് . എ�ാല്  അകരമരഹതവും , അ�കമപൂര് �വും    

ര�ും കൂടി േചര് �തുമായ സമരരീതികള്  പല സമര�ളിലും      

സര് �സാധാരണമായി കാണെ�ടു�ു . വിവിധ അവകാശ വാദ�ള്      

അനുകൂലമായും �പതികൂലമായും , പ�ിത�ാര് , നിരീ�കര്     

വി�വകാരകള�ം ഒരുേപാെല നിര�ുെ��ിലും ഈ േചാദ�ം     

അതിശയകരമായി വളെര�ുറ�് �പേയാഗികമായ വിലയരു�ല്     

മാ�തമാണ്  ഈയടു�  കാലംവെര  നട�ി���ത് . 
ഈയടു�കാല�് റ�് േഗള് സ് യൂനിേവര് സി�ിയിെല   

െചേനാേവ�ും കര് �് േഷാ�ുംേചര് � �പസി�ീകരി�   

പടെയാരു�ം എ� േലഖന�ില്  താരതേമ�ന കി�ിയ�ിതി     

വിവരകണ�ുകള്  നിര�ി പരിമിതമായ രീതിയില്     

ഹിംസാ�പവര് �നം ഉപേയാഗി�ാെമ�ുപറയു�ു . അവര്    

കെ��ിയത് സായുധ ൈസനപാര് ശ�ം അ�ം കാലേ��് നടപടി      

ല��ം കാണു�തു അവ മീഡിയായുെട �ശ�     

ആ�ര�െയ�ുറി��� അവേബാധനം �പതിേയാഗികള�െട   

സാംസ് കാരികശിഥിലീകരണം ഉത്പതിഷ്ണു�ളായ അംഗ�െള   

സൃഷ്ടി�ുക കഠിനാ��ാന�ിലൂെട ശു�ീകരണം നട�ുക എ�ീ     

�പ�കീയകള് �ു� സാ��തകാണു�ു . എ�ാല്  സായുധരായ    

ൈസന� പാര് ശ�ം അ�ം കാലേ��് നടപടി ല��ം കാണു�ത്       

അവ മീഡിയായുെട �ശ� ആ�ര�െയ�ുറി��� അവേബാധനം     

�പതിേയാഗികള�െട സാംസ് കാരിക ശിഥിലീകരണം   

ഉല് പതിഷ്ണു�ളായ അംഗ�ള�െട സൃഷ്ടി�ുക   

കഠിനാ��ാന�ിലൂെട ശു�ീകരണം നട�ുക എ�ീ�പ�കീയകള് �്    

സാ��തകാണു�ു . എ�ാല്  സായുധരായ ൈസന�ം പാര് ശ�ം     



മൗലീകമായി ദീര് ഘകാല ത��പരമായ ല��െ�    

വിലകുറ��കാണു�ു . സംര�ി�ുകയും വര് �ി�� വരു�തും    

വിപുലവും ൈവവി��വുമായ ജനപ�ാളി��ിെ� അടി�റ    

മൂ�ാംക�ിയില് െ�� ആള�കള�െട വര് �ി�� വരു� ജനപി�ുണ     

െസക��രി�ി ഉേദ�ാഗ��ാരുെട വിശ�സ്തതയുെട കൂറുമാ�ം അവര്      

െതളിവ്ക െ��ു�ത് സായുധൈസന� പ�ാളി�ം മൂലം     

മൗലീകമായി വളെരകുറ�� പ�ാളി� നിര�് , ഐക�രൂപമു�     

പ�ാളി�ം ഒ�ാമതായി �പധാന സൗകര��െള അതായത്     

അ�കമരഹിത �പതിേരാധ�ിെ� �പേയാജന�െള വിലകുറ��    

കാണി�ു�ു . േവെറാരുപഠന�ില്  കാണു�ത്   

സായുധേസനാപാര് ശ�ം അടി�മര് �ാനു� രാഷ്�ട�ിെ�   

�പവണതെയ വര് �ി�ി�ു�ു . അതിെ� ഫലമായി ജനപ�ാളി�ം     

കുറയു�ു . ഇ�പകാരം േസനാപാര് ശ�ം യാെതാരുതര�ിലും    

അ�കമരഹിത  സമരെ�  ജയി�ാന്  സഹായി�ുകയി� . 
�പിന് സിടണ്  യൂനിേവര് സി�ിയിെല ഒമര് വാേസാ അ�കമരഹിത    

സമര�ള�െട അ�കമപൂര് �മായ സമര�ള�െടയും രാഷ്�ടീയമായ    

�പഭാവ�െള�ുറി��� കൂടുതല്  െതളിവു നല് കു�ു�് 1960 കളില്       

അേമരി�യില്  കറു�വര് ��ാര്  നട�ിയ   

�പതിഷ്ഠധനസമര�ളിെല ഉേ�ശശു�ിയുെട  

�ിതിവിവര�ണ�ുകള്  ഉ�രി��െകാ�്  

വാേസാവിശ�സനീയമായ രീതിയില്  ചൂ�ി�ാണി�ു�ത് . ഉയര് �    

നിലവാര�ിലു� ജനപി�ുണ േനടും കാരണം അേമരി�യുെട     

�പാഥമികമായ പരിഗണന െപാതുജനതാത്പര�മാണ് േനെര മറി��     

ഉയര് � തീ�വതയിലു� ഹിംസാ സമര�ള്  പി�ുണ േനടു�ത്      

നിയമസംര�ണ�ിനുേവ�ിയു� േപാലീസ് അടി�മര് �ലാണ് .   

1965 കള് �് േശഷം അ�കമാസ�മായ സമര�ള്      

വര് �ി��വരുകയും സിവില്  അവകാശ�േളാടുകാണി�   

െപാതുജനപി�ുണ േപാലീസിെ� അടി�മര് �ലിേല�് കൂറുമാറി    

ഇത് െവളിവാ�ിയത് സമര�ിനു െപാതുജന�ള്  എ�     

പി�ുണയ്�ു� സ്തംഭ�െള സഹായി�ാനും   

സമര�ിെനതിരായ വികാരം വളര് �ാനും സാധി�� .    

െപാതുജനാഭി�പായ�ിനു �ഹസ�കാലേ��് മാ�തമ�   

ദീര് ഘകാലേ��ും �പാധാന�മു�തായ�ീര് �ു .  

വാസാകെ��ിയത് ലാ ആ� ് ഓര് ഡര്  റി�ബ് ളി�ന്  പാര് �ി�്      

കി��� േവാ��കള�മായി ബ�െ��ിരി�ു . വ�ത��മായ    



സമര�ള് �് നീ�ു അേമരി�ന്  രാഷ്�ടീയമായ �പഭാവം     

അേമരി�ന്  രാഷ്�ടീയ�ിലുെ��ാണ് . 
 

5) അ�കമരഹിതസമര�ള്  വര് �ി� രീതിയില്     

�പവചനാതീതമാണ്  
േസാഷ�ളജി �പധാനമായും േക��ീകരി�ിരി�ു�ത് സാമൂഹ�    

�പ�ാന�ള�ം �പതിേഷധസമര�ള�മായി ബ�െ��ത് .   

ഉ�മപരിമാണ് (Maximalist) അ�കമരഹിത   

�പതിേരാധസമരസംഘാടനം അ�ം വ�ത�ാസമു�താണ് അത് മുന്      

വിധിേയാടുകൂടി പരിഗണി�ു� . ഒരുസംഘര് ഷഭരിതവും ഒ�ിനു    

പിറേക ഒ�ായി വരു� കുേറ സംഘടനകള്  അതിെന      

ഏേകാപി�ി��െകാ�് േക��ീകൃതവുമായ സര് �ാര്    

എ��പതിേയാഗികള് �് എതിരായ അടി�ാനപരമായി   

നിലവിലു� �ിതി (Status 940) യില്  മാ�ംവരു�ാനു�      

അ�കമരഹിത സമരമാണ് അ�കമരഹിത സമര�ള�െട    

കാരണ�െള�ുറി��� പഠനം കുെറ പരസ്പരബ�മു�    

ഘടക�െള പരാമര് ശി�ു�ു . അവ ഉല് �ാദഖ�ം (Butcher &      

Svensson 2014) വികാര�ള്  (Pearlman 2013) ഭൂമിശാസ്�ത പരമായ       

സാമിപ�ം (Gleditsch & Rivera 2015) �പതിേഷധ സമര�ള�െട ചരി�തം        

(Braithwaite, Braithwaite, & Kubik 2015) 
2015 ല്  െചേ�ാെവ�ും ജാ ഉല് െഫല് ഡര്  (Chenoweth & Jay        

Ulfelder) അേനക �പതിേരാധ സമര�െള    

വിലയിരു�ിയതിനുേശഷം കുെറ തത��ള്  �പതിപാദി�� . അതില്      

ചിവവയ്�് കൃത�മായി അ�കമരഹിതസമരം ഉ�ാകാന്     

സാ��തയുെ��ും �പവചി�ാന്  സാധി�� . സായുധസമരം    

േപാെലേയാ പ�ാള അ�ിമറി സമരം േപാെലേയാ ഉ�സമര�െള      

�ശമി�ു�തില്  പ�ിത�ാര്  വളെര പാ��ത�ം കാണി�ു�ു�് .     

എ�ാല്  അ�കമരഹിത സമരം എവിെട എേ�ാള്  േവണെമ�ിലും      

സംഭവി�ാം . അതു സാധാരണ സംഭവി�ു�ത് എവിെടയാേണാ     

പ�ിത�ാരുെട അഭി�പായ�ില്  ആള�കെള സംഘടി�ി�ാന്     

വളെര �പയാസേമറിയതും . എ�ാല്  അതു വ��മ� എ�ു അവെര       

തുട�ാന്  സഹായി�ും എ�െന അവെരെയ�ാം സംഘടി�ി�ാന്      

സാധി�ും . െചേനാവ�ും ഉല് െഫല് ഡറും ഉപസംഹരി�ു�ത്    

ജന�ള�െട ശ�ിയി ഉടെലടു�ു� സമര�ള്  േകവലം     



യാദൃ�ികം എ� തുടര് �യു�തും �പവചന�ിെ� രീതികള്  �തി      

വിവരകണ�ുകള്  എ�ിവയ്�് അവയുെട കാരണ�െള    

ചൂ�ികാണി�ാന്  വളെര �പയാസേമറിയതുമാണ് . ഇതിെന    

വിശദികരി�ാനു� േവെറാരുമാര് �ം . ജന�ള്  ആരാേണാ    

അ�കമരഹിതസമര�ള്  �പതികൂല സാഹചര��െള   

അതിജീവി�ാന്  �കിയാ�ാകമായരീതികള്  മുേ�റിയും   

�പതീ�കെള അവഗണി��ംഅത് ഒരു   

അവസാനല���ിേ�രു�ു . 
 

6) അടി�മര് �ല്  എ�ാ വിമത �പചാരണവും     

െവ��വിളി�ുക എ�ാല്  അത�ാവശ�മായി   

അ�കമരഹിതസമരേമാ അതിെ� ഫല�േളാ   

മുന് കൂ�ി  തീരുമാനി�ാന്  സാധി�ി� 

ന�ുെടെയ�ാം െപാതുവായ േഭദഗതി അ�കമരഹിത    

�പതിേരാധനസമരം ഉ�ാകാനും അതു വിജയി�ാനും    

സാധ�തേയറു�ത് �പതിേരാധം െചേ��വര്  വളെര സൗമ�മായ     

രീതിയില്  അഭിമുഖീകരി�ു�ിട�ുമാ�തമാണ് . എ�ാല്    

എേ�ാഴാേണാ �പതിേയാഗി തെ� സമീപനം മാ���ത് അേ�ാള്       

അ�കമരഹിതസമരം അസാധ�മായി�ിരും . ഞ�ള്  ഈ കാര��ള്      

2011 െല ഞ�ള�െട �ഗ��ില്  �പതിപാദി�ി���് എ�ാല്       

ഈയടു�കാല�ു നട�ിയ പഠനം �പധാനേചാദ�െ��ുഠി��    

സംസാരി�ു�ു . െവന് ഡി േപള് മാന്  അവരുെട പാലസ്തീയന്      

േദശിയസമരെ��ുറി��� �കിസ�ഫര്  സ�ിവെ� പുസ്തകം    

െവളിവാ�ു�ു . ഇേതതര�ിലാണ് സിറിയയില്  ബാഷര്  അല്      

അസാദിെ� ഭരണം മൃഗീയവും കണ�ുകൂ�ിയു� നരഹത�യാണ്     

അ�കമരഹിത സമര�ാര് െ�തിെര െഡറാറായില്  മാര് �് 2011 ല്       

അരേ�റിയത് ഇതു ഒരു മരവി�ു� ഓര് �യാണ്     

അ�കമരഹിതസമരം ജയി�ുകയും ഉടന് തെ� പരാജയെ�ടുകയും    

െച���ു . െപാതു ജനംകൂ��മായി സമരമുഖ�് എ�ിേ�രുേ�ാള്      

ഇത് �പവചനാതീതമാണ് അടി�മര് �ല്  മുഖമു�ദയാ�ിയ    

ഉേദ�ാഗ� വൃ��ിനു അവരുെട അനുയായികള�െട    

പൂര് �പി�ുണ സമാര് �ി�ാനു� േ�പരണ നല് കാന്  സാധി�ി� .     

അതു അസാ��മായി�ീര് � അവ�യിലാണ് സിറിയയില്  ക�ത്     

ഉടന് �പസി�ീകരി�ു� ലിേയാസ്മി�ിയും െല�ര്  കര് �സും    



േചര് െ�ഴുതിയ �ഗ��ില്  �പതിപാദി�ു�ത് നിരായുധരായ    

�പകടനകാര് �് എതിരായി അടി�മര് �ല്  തുട�ിയാല്     

അതുപരാജയ�ില്  കലാശി�ും . ഇതിെ� അന�രഫലം    

ധാര് �ികമായ േരാഷം , കൂടുതല്  പ�ാളികെള സമരമുഖ�്     

എ�ി�ുക , സമര�ിന് മൂ�ാംക�ികള�െട പി�ുണ    

വര് �ി��വരും അതിനുപരി െസക��രി�ി െസന��ിെ�    

കൂ�ായകാലുമാ�ം യഥാര് ��ില്  അടി�മര് �ല്  അ�കമരഹിത    

സമര�ിന് മതിയായകാരണമാകാം അതു ഒരി�ലും സമര�ിെ�     

പരിസമാപ്തിയ� . അ�കസമര�െള ഭീകരമായി നമു�്    

അനുഭെ�ടു�തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എ��് �ി�ിെ�     

െകാലപാതകം ഒര് �യില്  വരു�ത് അതിെ� അന�രഫലമായി     

അേമരി�യില്  സമരെ� പി�ുണയ്�ു�വരുെട   

സംഖ��കമാതീതമായി വര് �ി�� . അനുകൂലവും സിവില്     

അവകാശസമര�ളില്  പെ�ടു�ു�വരുെട  എ�വും  കൂടി . 
ഈ സ�ര് ഭ�ില്  മാര് �ിന്  ലൂതര് കിംഗ് (ജൂനിയര് ) �ബി�ിംഗ്      

ഹാം ജയിലില്  നിെ�ഴുതിയക�് വളെര    

സാ�ര് ഭിക�പാധാന�മു�താണ് �ബി�ിംഹ് ഹാം ജയിലില്     

നിെ�ഴുതിയ ക�ിെല പൂര് �രൂപം താെഴ േചര് �ു�ു .     

�പിയസുഹൃ�ു�െള ഞാന്  നി�േളാടു പറയു�ത് തീരുമാനി�തും     

നിയമപരമ�ാ�തുമായ യാെതാരുസിവില്  അവകാശവും   

അ�കമരഹിത സ�ര് ��ിലൂെട നാം േനടിയി�ി� . േവദനാജനകമായ     

ഒരു ചരി�തസത�മാണ് അതായത് �പേത�ക അവകാശം േനടിയ കൂ�ര്        

അവര്  സ�േമധയ േനടിെയടു� �പേത�ക അവകാശം ഒരി�ലും      

ഉേപ�ി�ുകയി� . വ��ിപരമായി അവര്  ഓേരാരു�രും    

ധാര് �ികെവളി��ില്  അതിെന കാണു�ു പേ�സ�േമധയാ ആ     

അനീതി നിറ� അവരുെട അവ� ഉേപ�ി�ുകയി�     

റിന് േഹാള് ഡ് നീബര്  ന�െള ഓര് �ി�ി�ു�ത് വ��ികെള�ാള്      

�ഗൂ��കള്  കൂടുതല്  അധാര് �ികതെവ��പുലര് �ും . േവദന    

നിറ� അനുഭവ�ിെ� െവളി��ില്  നമു�് അറിയാം     

സ�േമധയാല്  ഒരു അടി�മര് �ു� സമൂഹം സ�ാത���ം     

അടി�മര് �െ��വന് െകാടു�ുകയി� അത് അവര്     

ആവശ�െ���േനടിയടു�ണം . 
കിംഗ് ഇവിെട ഓര് �ി�ി�ു�ത് ധാര് �ികവും �പാേയാഗിക     

തല�ിലുമു� ഒരു അ�കമരഹിത �പതിേരാധെ�യാണ് . എ�ാല്      

േജാനഥന്  റീഡര് െ� �ബി�ിംഗ്ഹാം ക�ിെനകുറി���    



പുസ്തക�ില്  െച���തുേപാെല കിംഗിെ� �പാേയാഗികതെയ    

വിലയിടി�� കാണി�ു�ി� . ഇത് ഉയര് �ുവരു� ഒരു     

�പതിഭാസമാണ് . അ�കമരഹിത �പതിേരാധസമരമുറെയ�ുറി��   

കൂടുതല്  പഠിേ��തായി���് . ഇത് സാമൂഹ�ശാസ്�ത�ിനു�ില്     

ഉയര് �ു വരു� ഗേവഷണ�ിനു േയാഗ�മായ ഒരു വിഷയമാണ്      

അടി�മര് �ലിെന എതിരിടാന്  ആ�ഗഹി�ു� എ�ാവര് �ും    

ഇതിെനകുറി��� �കമാനുഗതമായ ഗേവഷണ�ില്  നി�ും    

�പേയാജനം േനടാം . എ�െന എേ�ാള്  എതുരീതിയില്  വ�ത��മായ      

സ�ര് ഭ�ളില്  അ�കമരഹിത സമരം നട�ാം നയ�ള്      

രൂപീകരി�ു�വര്  ഏകാധിപത�സ�ഭാവമു� സര് �ാരുകളില്    

നി�ും െവ��വിളി േനരിടു�തു െപാതുജന�ള�െട അധികാര�ിനു     

േവ�ിയു� ഉയര് െ�ഴുേനല് �് സര് �ാരുകെള   

ദുര് ബലെ�ടു�ു�ത് അ�കമം അത് തീ�വമായി�ീരു�ത് എ�ാം     

ഗാഢമായി മന�ിലാ�ാന്  എ�ുെകാ�് അെ��ില്  എ�െന     

അ�കമരഹിത സമര�ള്  വിജയി�ു� അതിെന ശ�ിയായി     

പി�ാ�ു�വര്  ഏെത�ാം  ഉപാധികളാണ്  മുേ�ാ��വയ്�ു�ത് . 
ആ ദശക�ില്  എ�േ��ാള്  കൂടുതല്  ജന�ള്  അ�കമരഹിത      

സമര�െള  ആ�ശയി�ു�ു . 
ഒരു പുതിയ മാര് �ം തുറ�ുകി�ാന്  പണ്ഢിത�ാരും     

സാമൂഹ��പവര് �കരും ഒരുേപാെല ബ�െ�േട�ത്   

ഗാ�ിജിയുേടയും  കിംഗിെ�യും  തത�ാധിഷ്ഠിത  ബു�ിയിലാണ് . 
(എറി�ാെചേനാേവ�് െഡന് വാര്  യൂണിേവര് സി�ിയില്    

േജാസഫ് േകാര് െബല്  സ് കൂള്  ഓഫ് ഇ�ര് നാഷ്ണല്      

�ഡീസില് െ�പാഫസറാണ് . അവരും മറിയാ െജ�ീഫനും കൂെട     

േചര് �ു� േ�ാ�് ആണ് . The blog Political Violence @ a Glance. അവര്            

യു .എസ് ഇന് �ി����് ഓഫ് ഫീസല്  സീനിയര്  െഫേലാ ആണ്       

അ�ലാ��ക്  കൗണ് സിലില്  േനാണ്  െറസിഡ� ്  േകാ  െഫേലാ  ആണ് .) 
 

http://politicalviolenceataglance.org/
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