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ಅ ಂಸೆ: ಮಾಟಿರ್ನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ವಾದವನಿನ್ೕಗ 
ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಶವ್ ದಯ್ಮಾನಗಳು  
ಎರಿಕಾ ಚೆನೊವೆಥ್ ಮತುತ್ ಮರಿಯಾ ಜೆ. ಟ್ೕಫನ್ ಜನವರಿ 18,2016 
 

 

ಮ ಳಾ ಹಕುಕ್ಗ ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆ ದ ಯೆಮೆನ್ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ತವಕೊಕ್ಲ್ ಕಮಾರ್ನ್ (ಬಲಭಾಗ, ಬಿ ಯ 

ತಲೆಗವಸು/ಸಾಕ್ಫ್ರ್)ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡಿ ಗೌರ ಸಲಾಗಿದೆ : ಸುದಶರ್ನ್ ರಾಘವನ್ ೕಟೋ 
ಎಡಿಟರ್. 

"ಅ ಂಸೆ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಸಂಗಾರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ದ ತರ ಬ  ಇದದ್ ಹೋರಾಟದ ಪರ್ಮುಖ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ  ಎಂಬುದನುನ್ 
ಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬ ಕವಷೆಟ್ೕ ನಾನು ಭಾರತ ಬಿಟುಟ್ ಬಂದೆ" – 

“ಮಾಟಿರ್ನೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೀವನಚರಿತೆರ್” ಸಂಪಾದಕರು : ಕ ಲೆ್ೕಬೋನ್ರ್ ಕಾಸರ್ನ್  

2011ರ ಬ ಕ ಶವ್ದ ಲ್ ವಾದಗಳು ತೀರಾ ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ವೆ. ಮಧಯ್ಪಾರ್ಚಯ್, ಸಾಹೆಲ್ ಹಾಗೂ ದ ಣ ಏಷಾಯ್ಗಳ ಲ್ 
ಂಸಾತಮ್ಕ ನಾಗರಿಕ ದಂಗೆಗಳು ಹೆಚಿಚ್ದದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ  ತಮಮ್ ಅಸಮಾಧಾನವನುನ್  ವಯ್ಕತ್ಮಾಡಲು 
ಂಸೆ ಂದೇ ಮಾಗರ್ವಲಲ್. ಟುಯ್ನಿ ನ್ಂದ ತಾ ರ್ ಸೆಕ್ವ್ೕರ್, ಝುಕೊಟಿಟ್ ಪಾಕಿನ್ರ್ಂದ ಫಗೂಯ್ರ್ಸನ್, ಬುಖಿರ್ನಾ  



ಫಸೋದಿಂದ ಹಾಗಾಕ್ಂಗವ್ರೆಗೆ ಸವ್ಯಂ ತಮಮ್ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ತರ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲೂಲ್  ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗರ್  
ಎಲಲ್ ಚಳುವ ಗಳೂ ಗಾಂಧಿ, ಕಿಂಗ್ ದಲಾದವರ ಬೋಧನೆಗ ಂದ ಪರ್ಭಾ ತಗೊಂಡಿವೆ.   

ರೋಧಿಗಳ ಮೇ ನ ಸಂಘಟಿತ ಮುಷಕ್ರಗಳು, ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು, ಬ ಷಾಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಇನಿನ್ತರ ಕರ್ಮಗಳು 
ಟೀಕೆಯಿಂದ ಹೊರತಾದವಲಲ್.  ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಪರ್ತಿರೋಧದ ತಪುಪ್ ತಿಳುವ ಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದದ್ರೆ 
ಮತ ತೆ್ ಕೆಲವು ಶಸ  ರ ತ ಮತುತ್ ಶೋ ತ ಜನರು ಶಕಿತ್ಶಾ ಗಳ ರುದಧ್ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸವಾಲೆಸೆಯುವ 
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನೆನ್ೕ ಶಂಕಿಸುತತ್ವೆ. ಪರ್ತಿ ಂದು ಹೊಸ ಚಳುವ ಗ ಂದಲೂ ಶಕಿತ್ಶಾ ಗಳು ತೋಡಿರುವ ಕಂದಕ 
ಮತುತ್ ವಯ್ವ ಥ್ತ ದಬಾಬ್ ಕೆಗಳ ರುದಧ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಾಫಲಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ಅದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು 
ಉದಭ್ ಸುತತ್ವೆ. 2011 ರ ಲ್ ನಾವು   ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಪರ್ಕಟಿ  ಇದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಚಾರ 
ಮಾಡಿದ ದೆ್ವು. ಹೊಸ ಜವಾಬಾಧ್ರಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಒಳ ಬರುವ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ನಾಯಕರ ರುದಧ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ದೇ ಕ 
ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಡೆಯುವ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧಗಳು ಎರಡಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಬಾರಿ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿರುವುದನುನ್ 
ಅನಿರೀ ತವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆದ್ೕವೆ.   

ಹಲವರಿಗೆ ಈ ತೀಮಾರ್ನಗಳು ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಅನಿನ್ಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಗಮನಿ ದರೆ 
ರೋಧಿಗಳ ಮನಕರಗಿ  ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಶ ವ್ಯಾಗಿಲಲ್ ಎಂಬ ಚಾರ ತಿ ದು ಬರುತತ್ದೆ. 

ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ಭಾರೀ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಜನರ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ,ಅವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗ ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಜೊತೆಗೆ 
ಸಶಸ  ದಂಗೆಗಿಂತಲೂ 11 ಪಟುಟ್ ಹೆಚುಚ್ ಜನರನುನ್ ಸಂಘಟಿ  ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೆಚಿಚ್ನ ಅವಕಾಶ 
ಕ ಪ್ ಕೊಡ ದೆ. ರೋಧಿ ಪಾಳಯದ ಲ್ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಟುಟ್ ನಿಟಾಟ್ದ ನೀತಿಗೆ 
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಬೆಂಬಲವನುನ್ ಕಡಿತ ಮಾಡ ದೆ. ಭಾಗವ ಸು ಕೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕವಾಗಿದದ್ ಲ್ ನಾಯಕತವ್ದಿಂದ 
ಬೆಂಬಲವನುನ್ ಪಡೆಯಲು, ರಕಷ್ಣಾ ಪಡೆಗಳು, ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ಸಧೃಡವಾಗಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ರಕತ್ಪಾತ ಲಲ್ದೇ 
ತಮಮ್ ನಿಷೆಠ್ಯನುನ್ ಬದ ಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ ದೆ.  

ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧವು ಕೇವಲ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ಸಾಧಯ್ತೆಗ ಂದಾಗಿ ಮಾತರ್ವಲಲ್ ಅವುಗಳ ಕಿರ್ಯಾ ೕಲ, 
ಸಹಕರಣೀಯ ಹಾಗೂ ಒತಾತ್ಯಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಗ ಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಆಲಬ್ಟ್ರ್ ಐನೆಸ್ಟ್ೖನ್ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಾಥ್ಪಕ ಜೇನ್ ಶಾಪ್ರ್ ಬಲವಾಗಿ ಪರ್ತಿಪಾದಿ ದದ್ರು. ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಎಲಾಲ್ ಹೋರಾಟಗಳೂ ಯಶ ವ್ 
ಆಗ ಲಲ್. ಆದರೆ ಂಸಾತನ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಶ ವ್ ಆಗುತತ್ವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿ 
ಅಂಶಗಳೂ ಇರ ಲಲ್. 

ಅದು 2011. ಈಗ 2016. ಕಳೆದ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ನಾವು ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಅರಿತಿದೆದ್ೕವೆ?. 
ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಕರ್ಮದ ಅಚಚ್ರಿ ಹುಟಿಟ್ಸುವ  ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶಂ ಹೊಂದಿರುವವರ ಕುರಿತಾದ 
ತಿಳುವ ಕೆಗಳ ಟಿಪಪ್ಣಿಯನುನ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  



1. ಅ ಂ
ನಾ ೕಗ 
ಭಾವನೆಯ
ಶವ್ ದಾಯ್

ಪರ್ಮುಖ ಅ
ಹೊಮಿಮ್ದೆ 
ಮಾನದಂಡ
ರೀತಿಯಾಗಿ
1970ರ ಬ
ನಾಯಕತವ್
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕಗೊ
ಕೊನೆಗೊ
ೕಮಿತವಾ

ಈ ದಶಕದ
1990ರ ಅ
ನೋಡಿದೆದ್ೕ

ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳ
ಇತಿಹಾಸದ ಅ

ಯು ಸರಿಯಾಗಿ
ಯ್ಲಯದ ರ್
ಅಧಾಯ್ಯಗಳು 
ಎನುನ್ತತ್ವೆ. ದಿ
ಡಗಳ ಮಾ ತಿ
ಗಿವೆ. ಹೋರಾ
ಕ ಕಡಿಮೆಯ

ವ್ ಂದು ಅ
ೂಳುಳ್ವ ಅಥವಾ
ಸುವ ಉದೆದ್

ಾಗಿವೆ. 

ದ ದಲ ಐದ
ಅವಧಿಯ ಚಳ
ೕವೆ. ಪರ್ಸುತ್ತ ದ

ಳವ ಗಳು 
ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಕಷ್ು
ಗಿಯೇ ಇದೆ. 
. ಎರಿಕಾ ಚೆ
 ಶವ್ದಾದಯ್ಂ

ದಿ ನಾ ಕ್ೕ ದತ
ತಿಗಳು ಇದೇ 
ಾಟ ಂದರ ಲ್ 
ಯಾಗಿದುದ್ ಅ ಂ
ಅಧಿಕಾರಕೆಕ್ೕರುವ
ವಾ ದೇ  ಸೇ
ದೆದ್ೕಶ ಹೊಂದಿ

ದು ವಷರ್ಗಳ
ಳವ ಗಿಂತಲೂ 
ದಶಕವು ಅತಯ್ಂತ

ಹೆಚುಚ್ ಸಾಮ
ುಬಧ್ಮಯ ಸನಿ
ಆದರೆ ಈ
ನೊವೆಥರ್ ದತ
ತ ಅ ಂಸಾತ
ತಾತ್ಂಶ ಸಂಶೊ
ಮಾದರಿ ಒಳಗ
ಸಾ ರದಷುಟ್

ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿ
ವುದನುನ್ ತೊ
ೕನೆಯ ಆಕರ್ಮ
ದಿದ ತಾರಕಕೆಕ್

ಲ್ ನಾವು ಅನೆ
ಹೆಚಾಚ್ಗಿದುದ್

ತ ಕೋಲಾಹಲ

ಮಾನಯ್ವಾಗಿವ
ನಿನ್ವೇಶದ ಲ್ದೆದ್ೕ
ಪರ್ಕಷ್ುಬಧ್ಮಯ

ತಾತ್ಂಶ ಆಧರಿ
ತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನ
ೂೕಧನೆ, ಧ
ಗೊಂಡಿದುದ್ ಉ
ಸಾವು ಸಂಭ

ತಿಭಟನೆಗಳ ಪರ್
ೂಡೆದು ಹಾಕು

ಮಣವನುನ್ ಹೊರ
ಕೆಕ್ೕರಿದ ಚಳವ

ೕಕ ಅ ಂಸಾ
2000ರ ಆಸ

ಲದಿಂದ ಕೂಡಿರ

ವೆ.  
ವೆ ಎಂಬುದು

ಯ ಪರಿ ಥ್ತಿ
ತ ವಾದಾತ
ನೆಗಳು ಚಳವ
ಧ ಮೂಲಗ ಂದ
ಉ ದ ಪರ್ತಿಭಟ
ಭ ದಂತಹ
ಪರ್ಮಾಣ ಗಗನ
ಕುವ ಅಥವಾ
ರದಬುಬ್ವ ಅಥವ
ವ ಗ ಗೆ ನಿ

ಚಳವ ಗಳನು
ಸುಪಾ ನಲೂಲ್
ರುವ ದಾಖಲೆಯ

ತಮಮ್ ಭಾವ
ಮಾತರ್ ಷ
ತಮ್ಕವಾದ ಸಂ
ಗಳು ಮಾದರಿ

ದ ಸಂಗರ್ ದ
ನೆಗಳ ದತಾತ್ಂ
ದಂಗೆಗಳ  

ನಕೆಕ್ೕರಿದೆ. ಹೊ
ಾ ಪಾರ್ದೇ ಕ
ವಾ ವಸಾಹತು

ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ 

ನುನ್ ನೋಡಿದೆದ್ೕವ
ನಾವು ಇಂತ

ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದ

ವನೆ ಆಗಿದದ್ರೆ
ಷಟ್ವಾಗಿದೆ. ಡ
ಂಶೋಧನೆ
ರಿ ಬಗೆಯಾಗಿ
ದ ಮತುತ್ ಒಳಗೆ
ಂಶಗಳು ಕೂಡ
ಪುನರಾವತರ್ನ
ೂಸದಾದ ರಾ
ಕ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್
ುಶಾ  ಆ ವ್ಕೆಯ
ಈ ದತಾತ್ಂಶ

ವೆ. ಈ ಚಳವ
ತಹ ಚಳವ ಗ
ದೆ. 

ನಿಮಮ್ 
ಡೆನೆವ್ರ್ 
ಂದರ 
ಹೊರ 

ಗೊಂಡ 
ಇದೇ 

ನೆಗಳು 
ಟ್ರ್ೕಯ 
ಯ್ಕಾಕ್ಗಿ 
ಯನುನ್ 
ಶಗಳು 

 
ಗಳು 

ಗಳನುನ್ 



2. ಅ
ಪರ್ಮಾಣ
ಅ ಂಸಾತ

ೕಗಯ್ವಾ
ಪರ್ಮಾಣ ಅ

 
 
ಅ ಂಸಾತ

ದಲನೆಯ
ತಳಮಟಟ್ದಿ
ತಮಮ್ ಆ
ಚಳವ ಗಳ

ಬೂರ್ಸ್ ಬೂ
ಅಥವಾ ಇ
ಮೂಲಕ ಅ

ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಣದ ಲ್ ಇ ಕೆ
ತಮ್ಕ ಚಳವ ಗ
ಾದ ತಿರು ಂ
ಅತಯ್ಂತ ಹೆಚಾಚ್

ತಮ್ಕ ಹೋರಾಟ
ಯದಾಗಿ ಆ
ದಿಂದಲೇ ಅವುಗ
ವ್ಕೆಗೆ ಬೆದರಿಕ

ಳು ನಿಜಕೂಕ್ ಬೆ

ೂಯ್ನೋ ಡಿ ಮೆ
ಇಂತಹ ಸಂದಭ
ಅವುಗಳನುನ್ ಬು

ಚಳವ ಗಳ
ಯಾಗಿದೆ.  
ಗಳ ಹೆಚಚ್ಳದಿ
ಂದನುನ್ ನಾವು 
ಾಚ್ಗಿದದ್ರೆ ಈ ದಶ

ಟಗಳ ಯಶ ಸ್
ಆಡ ತ ವಯ್ವ
ಗಳನುನ್ ಎದುರಿ
ಕೆ ಒಡಡ್ಬಹುದ

ಬೆದರಿಕೆ ಒಡುಡ್ತಿತ್

ಮೆ ಕ್ವ್ಟಾ ಮತುತ್
ಭರ್ಗಳು ಎದು
ುಡಮೇಲು ಮಾ

ಳು ಸಾಮಾ

ದಿಂದ ನಿಮಾರ್
ಕಾಣಬಹುದಾ

ಶಕದ ಲ್ ಈ ಯ

ಸ್ನ ಪರ್ಮಾಣ
ವಸೆಥ್ಯ ರೊ
ರಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತ
ದೆಂಬುದನುನ್  
ತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಕಾ

ುತ್ ಅಲಸೆಟ್ೕರ್ 
ರಾದಾಗ ಹೆಚು
ಾಡುವುದನುನ್ ಕಾ

ಾನಯ್ವಾಗಿದದ್ರ

ಣವಾಗಿರುವ
ಾಗಿದೆ. 1990ರ

ಯಶಸಸುಸ್ ತೀರಾ

ಣ ಇ ಮುಖವಾ
ರೋಧಿಗಳು
ತೆಗಳನುನ್ ಅಳವ
ಕೆಲ ದಶಕಗ

ಾಣಬಹುದು.  

ಮ್ತರ್ "Dictato
ಚುಚ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಾಣುತಿತ್ರಬಹುದ

ರೂ ಇವುಗ

ಕಂದಕದ ನಡ
ಅವಧಿಯ ಲ್

ಾ ಇ ಮುಖವಾ

ಾಗುವುದಕೆಕ್ ಕ
ಎದುರಾಗುತಿತ್ರ
ವಡಿ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್
ಳ ಂದೆ ೕ

ors Handboo

ಲಗಳನುನ್ ಕೊರ್
ದು.  

ಗಳ ಸಂಪೂ

ಡುವೆಯೂ ಕಡಿ
ಅ ಂಸಾ ಚಳ
ಾಗಿದೆ. 

ಕೆಲ ಂದು ಕ
ರುವ ಸವಾಲ
ತಿತ್ರುವುದು.ಜನಶ
ೕಗಳೆದವರು ಈ

k”   ದ ನಂತ
ೕಢೀಕರಿ  "ತಿ

ೂಣರ್ ಯಶ

ಡಿದಾದ, ಅಧಯ್
ಳವ ಗಳ ಯಶ

ಕಾರಣಗ ರಬಹ
ಲುಗಳನುನ್ ಅ
ಶಕಿತ್ಯ ಸಾಧಯ್ತ
ಈಗ ಅ ಂಸಾ

ತರದ ಪರಿಣಾಮ
ತೀಕಷ್ಣ್ ಪರ್ತಿರೋಧ

ಶ ಸ್ನ 

ಧಯ್ಯನ 
ಶ ಸ್ನ 

 

ಹುದು. 
ಅರಿತು 
ತೆಗಳು 
ಸಾತಮ್ಕ 

ಮಗಳು 
ಧ" ದ 



ಈ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ರೂಪಾಂತರ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯು ಅಥವಾ ಮ್ತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಚಮ್,ಮಧಯ್ಪಾರ್ಚಯ್ ಅಧಯ್ಯನ ಪೀಠದ 
ಟ್ೕಫನ್ ಹೈಡಮ್ನ್ ಕರೆಯುವಂತೆ "ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನಿಸಂ 2.0 (authoritarianism  2.0),"  ಅಟಾಲ್ಂಟಿಕ್ ಕೌನಿಸ್ಲನ್ 

ಸಂಶೋಧನೆ "ಭ ಷಯ್ದ ದಬಾಬ್ ಕೆಯ (Future of Authoritarianism)"  ಕೇಂದರ್ ಬಿಂದು.  

 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಶವ್ದೆಲೆಲ್ಡೆಯ ತಮಮ್ ಸಮಕಾ ೕನರಿಂದ 
ಕ ತಿರುವ ತಪುಪ್ ಪಾಠಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ಟುಸ್ನೀ ಯಾದ ಲ್ 2010 ಮತುತ್ 2011ರ ಲ್ ನಡೆದ 
ಮುಷಕ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಪರ್ದಶರ್ನಗಳ ಸುದಿದ್ಯ ಪರ್ಸರಣ. ಇದಕೆಕ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ಪದಚುಯ್ತಗೊ ಸಲು ಇಷುಟ್ ಸಮಯ  ಸಾಕು ಎಂದು ೕಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ  
ಟುಸ್ನೀ ಯಾದ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಲ್ ತೀರಾ ಷಟ್ವಾದ  ಸಂಘಟಿತ ಕಾಮಿರ್ಕರ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದಂಗೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾದವು. ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಮುಷಕ್ರಗಳು ಟುಸ್ನೀ ಯಾದ ಆಥಿರ್ಕತೆಯನುನ್ ಬುಡಮೇಲುಗೊ ಸುವ ಬೆದರಿಕೆ 
ಒಡಿಡ್ದದ್ವು ಎಂಬ ಸತಾಯ್ಂಶವನುನ್ ಇದು ಮರೆಮಾಚಿತು. ಇದು ಎಷಟ್ರ ಮಟಿಟ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತೆಂದರೆ ಆಥಿರ್ಕ 
ವಯ್ವಹಾರ-ಉದಿದ್ಮೆಗಳ ದಿಗಗ್ಜರು ಅಧಯ್ಕಷ್ ಝೈನ್ ಎಲ್ ಅಬಿದೈನ್ ಬೆನ್ ಅ ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದದ್ ಬೆಂಬಲವನುನ್ 
ಂಪಡೆಯುವ, ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶಸಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ್ದಶರ್ನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಮಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು 

ನೀಡಿದದ್ ಆದೇಶವನುನ್ ಭದರ್ತಾ ಪಡೆಗಳ ೕೆ ಧಿಕಕ್ರಿಸುವುದಕೂಕ್ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿತುತ್. 

ಇಂತಹದೆದ್ೕ ಆದ ಇತರ ಸನಿನ್ವೇಶಗ ಂದ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು ಪೆರ್ೕರಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನಯ್. ಇದು ಕೆಲ ಮೆಮ್ 
ಫಲವಾಗಲೂಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೆಕಸ್ಸ್ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದ ಕುತ್ರ್ ವೇಲಾಯ್ಂಡ್ ಬೊಟುಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ   

1848ರ ಂಸಾತಮ್ಕ ಕಾರ್ಂತಿ ವೇಳ  ೆ ಫರ್ಂಚ್ ಚಕರ್ವತಿರ್ ರುದಧ್ ಆರಂಭಿಕ ದಂಗೆಯ ತಂತರ್ಗಾರಿಕೆಯನೆನ್ೕ 
ಭಿನನ್ಮತೀಯರು ಯಥಾವತ್ ಅನುಸರಿ ದರು. ಆದರೆ ದಲೇ ಪೂವರ್ ತಯಾರಿ ನಡೆ ದದ್ ಹಾಗೂ 
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ ಲಾಭ ಹೊಂದಿದದ್ ಚಕರ್ವತಿರ್ಯು ಬಹುಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಭಿನನ್ವಾಗಿದದ್ ರೋಧಿಗಳಾಗಿದದ್ರು. ಬ ಕ ಈ 
ಚಕರ್ವತಿರ್ಗಳು ಕಾರ್ಂತಿಕಾರರ ನಡೆಗಳನುನ್ ದಲೇ ಊ ಕೊಳಳ್ಲು ಶಕತ್ರಾಗಿದದ್ಲಲ್ದೇ ದಂಗೆಯನುನ್ ದಮನ 
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರೋಧಿಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಪರವಾಗಿ ಇಬಾಬ್ಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿತುತ್. ಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ದೇ ಕ 
ಉತಕ್ಷರ್ಗಳ ಲ್  ಇಂದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯನುನ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  

3. ೕಗಿದದ್ರೂ ನಂಬಿ ಇಲಲ್ವೇ ನಂಬದಿರಿ, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ಇನೂನ್ ಕೂಡ ಂಸೆಗೂ 
ಹೆಚುಚ್ ಯಶಸುಸ್ ಕಾಣುತಿತ್ವೆ.  
1960ರ ಬ ಕ ಒಟಾಟ್ರೆ ಪೂಣರ್ ಯಶ ಸ್ನ ಚಾರಕೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ತೀರಾ ಕೆಟಟ್ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ಂಟುಮಾಡಿವೆ. 1900 ರಿಂದ 2015ರ ನಡು ನ ಸರಾಸರಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಚಳವ ಗಳು ಶೇ.51 ರಷುಟ್ ಹೆಚುಚ್ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿದದ್ರೆ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಯಶಸುಸ್ ಶೇ.27 ರ ಟ್ದೆ. ಈ 
ದಶಕದ ಲ್ ಶೇ.30 ರಷುಟ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ಯಶ ವ್ ಆಗಿದದ್ರೆ ಶೇ.12 ರಷುಟ್ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು 



ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಕಂಡಿವೆ. ಇವೆರಡರ ನಡು ನ ಯಶ ಸ್ನ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಸರಾಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಅಂತರ 
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 
 

4.ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಸಾಮೂ ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಂಸಾತಮ್ಕ ಮಗಗ್ಲುಗ ಗೆ ನನ್ಡೆ ತಂದಿವೆ.  
ಶಸರ ತ ಹೋರಾಟಗಳ ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಂಸಾಚಾರ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತತ್ವೆ ೕ ಅಥವಾ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಹೋರಾಟಗ ಗೆ ಘಾ  ಉಂಟು ಮಾಡುತತ್ವೆಯೇ ಎಂಬ ಪರ್ಶೆನ್ 2011ರಿಂದ ಬಿ  ಚಚೆರ್ಯ ಷಯವಾಗಿದೆ. 
ಅಮೆರಿಕದ ಲ್ ನಡೆಯುವ "ವೈ ಧಯ್ಮಯ ತಂತರ್ಗಾರಿಕೆ" ಕುರಿತಾದ ಚಚಾರ್ ಕೂಟಗಳ ಲ್ ಈ ಪರ್ಶೆನ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ಪವಾಗುತಿತ್ವೆ.ಆದರೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕವಾದ, ಂಸಾತಮ್ಕವಾದ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಮಿಶರ್ಣ ಹೊಂದಿದ 
ಹೋರಾಟಗಳು ಅನೇಕ ಚಳವ ಗಳ ಲ್ ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ತೀವರ್ಗಾಮಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತಿತ್ವೆ. ೕಕಷ್ಕರು,ಪಂಡಿತರು 
ಹಾಗೂ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರ ಪರ, ರೋಧ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಚಾರ ತೀರಾ ಇತಿತ್ೕಚಿನವರೆ ಗೂ 
ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ಗಳ ಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಾಮಶೆರ್ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ರ ಲಲ್.  

ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಲೇಖನದ ಲ್ ರುತಗ್ಸ್ರ್ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದ  ಚೆನೊವೆಥ್ ಮತುತ್ ಕುತ್ರ್ ಶಾಕ್ ಮೌ ಕ ದತಾತ್ಂಶಗಳನುನ್ 
ಬಳ  ೕಮಿತ ಂಸಾಚಾರದ ಅಧಯ್ಯನ ನಡೆ ದಾದ್ರೆ. ಹೋರಾಟಗಳ ಂಸಾತಮ್ಕ ಮಗಗ್ಲುಗಳು ಮಾಧಯ್ಮಗಳ 
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು, ಸವ್ಯಂ ರಕಷ್ಣೆಯ ಅರಿವು, ಹೆಚುಚ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳೆನಿ ದ ಸದಸಯ್ರ ಬದಧ್ತೆಯ ಮೇ ನ 
ರೋಧಿ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್ ಶಮನಗೊ ಸುವುದು ಅಥವಾ ದಳುಳ್ರಿ ಸೃ ಟ್ ದ ಹೊಗೆಯನುನ್ ಭಾವನಾತಮ್ಕವಾಗಿ 

ಉಪಶಮನಗೊ ಸುವುದು ದಲಾದ ಅಲಪ್ಕಾ ೕನ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಕೆಯ ಲ್ ಯಶಸುಸ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ 
ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮತುತ್ ಧ ಮೂಲಗಳ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯ, ತೃತೀಯ ಶಕಿತ್ಗಳ 

ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭದರ್ತಾ ಪಡೆಗಳ ಲ್ನ ನಿಷೆಟ್ಯನುನ್ ಬದ ಸುವ ದೀಘರ್ ಕಾ ೕನ 
ತಂತರ್ಗಾರಿಕೆಯನುನ್ ದುಬರ್ಲಗೊ ಸುತತ್ವೆ. ಂಸಾತಮ್ಕ ಮಗಗ್ಲುಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ 
ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಏಕರೀತಿಯ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದುದ್ ದಲನೆಯದಾಗಿ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಪರ್ತಿರೋಧಗಳ ಪರ್ಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳನುನ್ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಕೆಕ್ ಸಾಕಷ್ಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ 
ಚಾರದ ಲ್ ಮತೊತ್ಂದು ಅಧಯ್ಯನವು ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ದಂಗೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ 

ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯುನ್ ಗುರುತಿ ದೆ. ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಯಶ ಸ್ಗೆ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಧಾನಗಳು ನೆರವಾಗುವುದಿಲಲ್ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪಿರ್ನಸ್ಟ್ನ್ ಯ ಒಮರ್ ವಾಸೊವ್ ಂಸಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ 

ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಇನನ್ಷುಟ್ ಸಾಕಷ್ಯ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ರೆ. 1960ರ 
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಕಪುಪ್ ಅಮೆರಿಕನನ್ರ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ದತಾತ್ಂಶಗಳು, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ಹೆಚಚ್ಳ 
"ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್"ಗ ಗಾಗಿ  ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಕಾಳಜಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ ಬೆಂಬಲಕೆಕ್ 
ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವಾಸೊವ್ ಅತಯ್ಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮನದಟುಟ್ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಇದೇ ವೇಳ  ೆ
ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ಹೆಚಚ್ಳವು "ಕಾನೂನು ಮತುತ್ ಸುವಯ್ವಸೆಥ್" ದಲ ಆದಯ್ತೆಯ ಚಾರವಾಗಿ 



ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 1965ರ ಬ ಕ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ವಾದಾಗ ಜನರ 
ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳು "ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್"ಗ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ೕಸ್ ಸಪ್ಂದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿತು. 
ಚಳವ ಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲದ ನಿಣಾರ್ಯಕ ನೆಲೆಗಟಿಟ್ನಿಂದ ತನನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಬೇರೆಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿ ತು ಎಂಬುದನುನ್ ತೋರಿ ತು. ಜನಾಭಿಪಾರ್ಯವು ಕೇವಲ ಅಲಪ್ಕಾ ೕನ ಮಾತರ್ವಲಲ್ 
ದೀಘರ್ಕಾ ೕನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯಿತು. ರಿಪಬಿಲ್ಕನ್ ನಾಯಕತವ್ದ ಪರ ಮತಗಳು  "ಕಾನೂನು iತುತ್ 
ಸುವಯ್ವಸೆಥ್"ಯ ಚಾರಕೆಕ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿ ತುತ್ ಎಂದು ವಾಸೊವ್ ಮನಗಂಡರು. ಧ ರೀತಿಯ 
ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ದೀಘರ್ಕಾ ೕನ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಬೀರಿದದ್ನುನ್ ಇದು ತೋರಿ ತು.  

5. ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಬಿಕಕ್ಟುಟ್ಗಳು  
ಸಮಾಜಶಾಸದ ಸಂಪೂಣರ್ ೇತರ್ವು ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವ ಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತತ್ವೆ 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರಲಾರದು.  ದಲೇ ಊ ಕೊಳಳ್ಬಹುದಾದ, ಅತಯ್ಂತ 
ನಾಶಕಾರಿ, ಗದದ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಘಟಿತ ಕರ್ಮದ ಹಾಗೂ ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ರುದಧ್ ಕೇಂದಿರ್ತವಾದ 

ಬಹುಸಂಖಾಯ್ತ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧಗಳು ಭಿನನ್ವಾಗಿದುದ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಟಟ್ದ ಲ್ನ ಯಥಾ ಥ್ತಿಯನುನ್ 
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದ ಸುವ ಉದ ದೆ್ೕಶದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತತ್ವೆ. ಉತಾಪ್ದಕ ವಲಯಗಳ ದಟಟ್ಣೆ(ಬುಚರ್ ಅಂಡ್ 
ಸೆವ್ನಸ್ನ್ 2014), ಭಾವನೆಗಳು(ಪಲಮ್ರ್ನ್ 2013), ಭೌಗೋ ಕ ಸಾಮಿಪಯ್ತೆ(ಗೆಲ್ಡಿಚ್ ಮತುತ್ ರಿವೇರಾ 2015) ಹಾಗೂ 
ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಇತಿಹಾಸ(ಬೆರ್ೕಥೆವ್ಟ್, ಬೆರ್ೕಥೆವ್ಟ್ ಮತುತ್ ಕುಯ್ಬಿಕ್ 2015)ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಪರ್ತಿರೋಧಗಳ ಕಾರಣಗಳನುನ್ ಪರಾಮ ರ್ ವೆ. 

2015ರ ಲ್ ಚೆನೊವೆಥ್ ಮತುತ್ ಜೇ ಉಲೆಫ್ಲಡ್ರ್ ಸಾಮೂ ಕ ದಂಗೆಯ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನಯ್ ದಾಧ್ಂತಗಳ 
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಿದರು. ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಲ್ ಕೆಲ ಂದು ಎ ಲ್ ಹುಟಿಟ್ಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ ಎಂಬುದನುನ್ 
ನಿಖರವಾಗಿ ಊ ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ್ ಪತೆತ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಶಸ  ದಂಗೆ, ಕಾರ್ಂತಿ ಅಥವಾ ಆಡ ತಶಾ ಯ 
ಪತನಕೆಕ್ ಹೊರತಾದ ಪಂಡಿತರು ಊ ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ಎಲೂಲ್ ಯಾವಾಗ 
ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭ ಸಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅತೃಪಿತ್ಯನುನ್ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಸಾಧಯ್ವಾಗದ ಮಾತು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಶೆಲ್ೕ ಸುತಿತ್ರುವಾಗಲೇ ಇವು 
ಸಂಭ ಸಬಹುದು.ಯಾವ ಕಾರಣವು ಅವರನುನ್ ಪರ್ಚೋದಿಸಬಲಲ್ದು ಅಥವಾ ಚಾರಕೆಕ್ ಅಂಟಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ 
ಮಾಡಬಲಲ್ದು ಎಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಲಾರದು. ನಾಗರಿಕರ ಶಕಿತ್ಯ ಚಳವ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರಕೆಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ರುತತ್ವೆ ಅಥವಾ ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿರುತತ್ವೆ ಎಂದು ಚೆನೊವೆಥ್ ಮತುತ್ ಉಲೆಫ್ಲಡ್ರ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯಪಟಟ್ರೂ  
ಕೇವಲ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ದತಾತ್ಂಶಗಳು ಇವುಗಳ ಕಾರಣವನುನ್ ಪತೆತ್ 
ಹಚಚ್ಲಾರವು ಎಂಬ ತೀಮಾರ್ನಕೆಕ್ ಬರುತಾತ್ರೆ. ಕೆಲ ಮೆಮ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ದಂಗೆಯನುನ್ ಸಂಘಟಿಸುವ ಶಕಿತ್ಗಳು 
ಕಿರ್ಯಾ ೕಲರಾಗಿ ಕೆಲ ಂದು ಪರ್ತಿಕೂಲ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತೆ ನಿಭಾಯಿಸುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದು 
ಅವರ ಈ ಕೊನೆ ತೀಮಾರ್ನಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗುತತ್ದೆ.  



6. ದಬಾಬ್ ಕೆ ಎಲಾಲ್ ಭಿನನ್ಮತೀಯ ಚಳವ ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತತ್ವೆ. ಆದರೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಪರ್ತಿರೋಧದ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ದಲೇ ನಿಧರ್ರಿಸುವುದಿಲಲ್.  
ಎ ಲ್ಯವರೆಗೆ ಎದುರಾ ಗಳು ನಯವಾದ ಪರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುತಾತ್ರೋ ಅ ಲ್ವರೆಗೂ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧಗಳು 
ನಡೆಯಬಹುದು ಮತುತ್ ಯಶ ವ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಜನಪಿರ್ಯ ವಾದ ದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎದುರಾ  
ಕೈಗವಸುಗಳನುನ್ ಬಿಚಿಚ್ ಎದುರು ನಿಲುಲ್ತಾತ್ನೋ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧಗಳು ಅಸಾಧಯ್ ಅಥವಾ ನಿಷ ೕಜಕ. 
2011ರ ನಮಮ್ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ನಾವು ಈ ಚಾರದ ಕುರಿತು ತಕರ್ ಮಾಡಿದ ದೆ್ೕವೆ. ಈ ಪರ್ಮುಖ ಪರ್ಶೆನ್ಯ ಕುರಿತು ಇತಿತ್ೕಚಿನ 
ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಮಾನುಷವಾದ ದಬಾಬ್ ಕೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕವಾದ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಭಾವ 
ಬೀರುತತ್ವೆಯೇ ಎಂಬ ಚಾರದ ಕುರಿತು ವೆಂಡೀ ಪಲಮ್ರ್ನ್ ೕಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತಾತ್ರೆ. ಪಾಯ್ಲೆ ತ್ೕನ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 
ಚಳವ ಯ ಕುರಿತಾದ ತಮಮ್ ಅತಯ್ಮೂಲಯ್ವಾದ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕವಾಗಿದದ್ ಚಳವ  ಯಾಕೆ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ರೂಪಕೆಕ್ ತಿರುಗಿತು ಎಂಬುದನುನ್ ಕೇವಲ ದಬಾಬ್ ಕೆ ಮಾತರ್ ವರಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. 
ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಯ ಅವಧಿಯಂತೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟದ ಅವಧಿಯ ಲ್( ದಲ ದಂಗೆ; ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಫಡಾ) 

ದಬಾಬ್ ಕೆ ತೀವರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ತುತ್.ಪರಸಪ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರ್ಮಾಣವು ಂಸಾರೂಪಕೆಕ್ ತಿರುಗುವುದನುನ್ 
ಉತತ್ಮವಾಗಿ ವರಿಸಬಲಲ್ದು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತಾತ್ರೆ.    

ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಜೊನಥಾನ್ ಸುಟಾನ್, ಚಾಲಸ್ರ್ ಐಸಾಕ್ ಸೆವ್ನಸ್ನ್ ಕೂಡ ಚಳವ ಯ ಸವ್ರೂಪ ಮತುತ್ 
ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ತಿಪಾದಿಸುತಾತ್ರೆ. ದಬಾಬ್ ಕೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಈ ಚಾರಗಳು ಚಳವ ಯ 
ಸಾಧಾಯ್ಸಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ. ಶಸ  ರ ತವಾದ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ರುದಧ್ ಆಡ ತವು ಏಕಪ ೕಯವಾದ 
ಂಸೆ ಅಥವಾ ಸಾಮೂ ಕ ಹತೆಯ್ಯನುನ್ ನಡೆ ದರೆ ದೀಘರ್ಕಾ ೕನ ಹೋರಾಟದ ಲ್ ಪರ್ದಶರ್ನಕಾರರು ಬೃಹತ್ 

ಸಂಘಟಿತ ಚಳವ  ಮೂಲಕ ಯಶ ವ್ಯಾಗಲೂಬಹುದು  

ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. 

ಅತಯ್ಂತ ಬಲಶಾ ಯಾದ ಮತುತ್ ಜಟಿಲವಾದ ದಬಾಬ್ ಕೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ ರುದಧ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ರೋಧದ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದ 
ಕುರಿತು ಅದರಲೂಲ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತೆಯ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಉದ ದೆ್ೕಶಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ 
ರುದಧ್ದ ಹೋರಾಟದ ಯಶ ಸ್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶಯ ವಯ್ಕತ್ಮಾಡುತಾತ್ರೆ."ಗಾವ್ಟೆಮಾಲಾ ಭದರ್ತಾ 

ಪಡೆಗಳ" ಕುರಿತು  ಕಿರ್ಸೊಟ್ೕಫರ್ ಸು ಲ್ವಾನರ್ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಜಟಿಲ ಮತುತ್ ಬದಧ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಲ ಂದು 
ಸಕಾರ್ರಗಳ ಆಡ ತವನುನ್ ಉದಾಹರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಮುಖಯ್ವಾಗಿ 1975-1985ರ ನಡುವೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ರೋಧವನುನ್ 
ಬುಡಮೇಲುಗೊ ದ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯ ಕಥೆಯನುನ್ ಅವರು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸುತಾತ್ರೆ.  

ಮಾಚ್ರ್ 2011ರ ಲ್ ರಿಯಾದ ಲ್ ಬಷರ್-ಅಲ್-ಅಸದ್ ಆಡ ತದ ರುದಧ್ದ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್ 
ಪಾಲೊಗ್ಂಡಿದದ್ ಪರ್ತಿಭಟನಾಕಾರರ ಅಮಾನುಷ, ಲೆಕಾಕ್ಚಾರದ ಹತಾಯ್ಕಾಂಡವನುನ್ ಅವರು ನೆನಪಿಸುತಾತ್ರೆ. 
ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಷುಟ್ ಯಶ ವ್ಯಾಗುತತ್ ೕ ಅಷೆಟ್ೕ ಸೋಲನುಭ ಸುವ ಕುರಿತ ಮೈ ಜುಮೆಮ್ನಿಸುವ 



ಇಂತಹ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ದಮನಕಾರಿ ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ತಮಮ್ 
ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣರ್ ನಿಷಟ್ರಾಗಿರುವ ಕೆಳ ದಜೆರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಷೆಟ್ಯನುನ್ ಸಾಮೂ ಕ ದಂಗೆಯ ಶಮನಕೆಕ್ 
ಅಸಾಧಯ್ವೇ ಎನುನ್ವಂತಹ ರಿಯಾ ಮಾದರಿಯ ಲ್ ಬಳಸುತಾತ್ರೆಂಬುದನುನ್ ಊ ಸಲೂ ಸಾಧಯ್ ಲಲ್. 

ೕ ಮ್ಥೇ, ಲೆಸಟ್ರ್ ಕಸ್ಟ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಕತೃರ್ರ ಪರ್ಕಾರ ಶಸ  ರ ತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆಡ ತಶಾ ಯ 
ದಬಾಬ್ ಕೆ ಕೆಲ ಮೆಮ್ ಂದೇಟು ನೀಡಬಹುದು. ನೈತಿಕವಾದ ರೋಧ, ಹೆಚಿಚ್ನ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ, ಹೋರಾಟಕೆಕ್ 
ತೃತೀಯ ಶಕಿತ್ ಬೆಂಬಲ ಸೃ ಟ್,ಭದರ್ತಾ ಪಡೆಗಳ ೕಧರ ನಿಷೆಟ್ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
ಕೆಲ ಂದು ಬಾರಿ ದಮನಕಾರಿ ಅಧಾಯ್ಯಗಳು ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ  ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಬದಲು ಹುಟಿಟ್ಗೆ  
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಮೆಟ್ ಟಿಲರ್ ಹತೆಯ್ಯು ಅತಯ್ಂತ ಭೀಕರವಾದ ಂಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭೂತಪೂವರ್ವಾದ 
ಬೆಂಬಲ, ಅನುಕಂಪ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್ಗಳ ಹೋರಾಟದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು.  

ಮಾಟಿರ್ನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಒಳ ದೃ ಟ್ಯ " ಬಮಿರ್ಂಗಾಹ್ಯ್ಮ್ 
ಜೈ ನಿಂದ ಪತರ್"ದ ಉದಧ್ೃತಭಾಗ ಂದನುನ್ ನಮಮ್ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ದ ದೆ್ೕವೆ. 

"ನನನ್ ಮಿತತ್ರೇ, ನಾಯ್ಯಯುತವಾದ ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಒತತ್ಡದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್ಗಳ ಲ್ ನಾವು 
ಏನನೂನ್ ಗ ಲಲ್. ಶೇಷ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದ ಸಮೂಹಗಳು ಸವ್ಯಂಪೆರ್ೕರಿತವಾಗಿ ತಮಮ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಟುಟ್ಕೊಡಲಾರರು. ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ನೈತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಕಂಡು ಸವ್ಯಂ ಪೆರ್ೕರಿತರಾಗಿ ಅನೈತಿಕ 
ಮನೋಭಾವವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ರೆನೋಲ್ಡ್ ನೀಬಹ್ರ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿ ರುವಂತೆ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ 
ಗುಂಪುಗಳು ಹೆಚುಚ್ ಅನೈತಿಕವಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಯಾವತೂತ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ವನುನ್ ಆಕರ್ಮಣಕೋರರು ಸವ್ಯಂಪೆರ್ೕರಿತರಾಗಿ 
ನೀಡುವುದಿಲಲ್ ಎಂಬ ನೋ ನ ಅನುಭವದ ಅರಿವು ನಮಗಿದೆ.  

ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧದ ನೈತಿಕ ಮತುತ್ ಪಾರ್ ೕಗಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದದ್ರು. 
ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ ೕಗಿಕ ಆಯಾಮಗಳನುನ್ ಎಂದೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಬಮಿರ್ಮಗಾಹ್ಯ್ಮ್ ಪತರ್ದಂತೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಪರ್ತಿರೋಧದಿಂದ ಸಾಕಷುಟ್ ಕ ಯುವ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೊರಹೊಮುಮ್ತಿತ್ರುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿದುದ್ ಸಮಾಜ 

ಾನದ ಲ್ ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೊಧನೆ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮುಮ್ತಿತ್ದೆ. ದಬಾಬ್ ಕೆಯನುನ್ ಎದುರಿಸಲು 
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ರುವವರು ಈ ಚಾರದ ಕರ್ಮಬದಧ್ವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗ ಂದ ಪರ್ ೕಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳನುನ್ ಧ ಚಾರಗಳ ಲ್ ಹೇಗೆ ಮತುತ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬಹುದೆಂಬುದನುನ್ 
ಅರಿತುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಶಾ  ಮರು ಜೀವಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು, ಆಡ ತದ ಶೈಥಿಲಯ್ದಿಂದ ಂಸಾತಮ್ಕವಾದ 
ಭ ೕತಾಪ್ದನೆಗಳ ಸವಾಲುಗ ಂದ ತತತ್ರಿ ರುವ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಯಾಕೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು 
ಯಶ ವ್ಯಾಗುತತ್ವೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದನುನ್ ಬೆಂಬ ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತಾದ ಆಳವಾದ ಅರಿ ನ 
ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.  



ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧವನುನ್ ಈ ಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸುತಿತ್ರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟಟ್ದ ಲ್ ಾನಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ವೃತಿತ್ಪರರು ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್ ಕಿಂಗರ್ ಅನುಕರಣೀಯ ಮತುತ್ ನೀತಿಯುತ ಜಾಣೆಮ್ ಮೂಲಕ 
ಮುಂದುವರೆಯುವುದನುನ್ ರೂಢಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು.  

ಎರಿಕಾ ಚೆನೊವೆಥ್ ಡೆನೆವ್ರ್ ಯ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಬೆರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲನ್ ಅಂತಾರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಧಯ್ಯನ ಭಾಗದ 
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು. ಟಿಕಲ್ ವಾಯಲೆನ್ಸ್@ಗಾಲ್ನ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಾಲ್ಗನ್ ಜಂಟಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಆಗಿರುವ ಇವರು ದಿ ಮಂಕಿ ಕೇಜನ್ 
ಹವಾಯ್  ಬಾಲ್ಗರ್. ಮರಿಯಾ ಜೆ. ಟ್ೕಫನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸನ್ ರಿಯ ಗೌರವ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದುದ್ 
ಅಟಾಲ್ಂಟಿಕ್ ಕೌನಿಸ್ಲನ್ ಗೌರವ ಸದಸಯ್ರೂ ಆಗಿದಾದ್ರೆ.  

*************************** 
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