
അത്  എ�ാണ് ? 

സാധാരണ ജന�ള് �് അവരുെട അവകാശ�ള്  സ�ാത���ം നീതി      

ഇവയ്�ുേവ�ി ബല�പേയാഗമി�ാെത യു�ം െച���രീതിയാണ് . സിവില്      

�പതിേരാധം സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ില്  മുഴുകു� ആള�കള്  ൈവവി��മാര് �       

ത���ളാണ് അവലംബി�ു�ത് . സാധാരണയായി ഉപേയാഗി�ു� മാര് ��ള്      

പണിമുട�് , ബഹിഷ് കരണം , കൂ��പകടനം തുട�ിയ സമരത���ള്  മൂലം      

വ�ാപകമായ സാമൂഹ�വും രാഷ്�ടീയവും സാ��ികവുമായ പരിവര് �നമുളവാ�ും .     

േലാകെ��ാടും സിവില് �പതിേരാധസമരെ� പലേപരുകളിലാണ് വിളി�െ�ടു�ത്    

അ�കരഹിതസമരം �പത��സമരം , ജനശ�ി , രാഷ്�ടീയനിേഷധം , പൗരസംഭരണം     

ഏതു വാ�ിലാണ് അതിെന വിളി�ു�തു എ� പരിഗണനയി�ാെത      

അടി�ാനപരമായ പരിവര് �േനാ�ുഖമായ സിവില്  �പതിേരാധം ഇതിെ�െയ�ാം     

സാരാംശമായി  അവേശഷി�ു�ു . 
സിവില്  �പതിേരാധസമരം ശ�ിയാര് �ി�ു�ത് അതില്  െപാതുജന�ള�െട     

കൂ�ായപ�ാളി�ം ഉ�തുെകാ�ാണ് . ഈ ജനകൂ�ായ്മ അ�കമെ�     

െചറു�ുനില് �ുകയും ജന�ള് �് ഒരു സ�ാത���ം ന�തും ആയ      

സമൂഹെ��ുറി��� ദര് ശനം വാഗ്ദാനം െച���ു . നിലവിലിരി�ു�     

പഴയസംവിധാനം തുടരാന്  ശ�ിനല് കു� വ�വ�െയ സമാധാനപരമായി     

�പതിേരാധി�ു�ു . ജന�ള്  അനീതി നിറ� ഭരണ�ിനു� സഹകരണം      

പിന് വലി�ാന്  �ശമി�ുേ�ാള്  ആവ�വ� തുടര് �ുെകാ�ുേപാകു�തിനു� െചലവ്     

വര് �ി�ു�ു . 
എേ�ാഴാേണാ കൂടുതല്  ആള�കള്  അനുസരി�ാന്  വിസ�തി�ു�ത് അേ�ാള്       

സര് �ാര്  തുടര് �ുെകാ�് േപാകാന്  സാധി�ാെതവരും അേ�ാള്  അതുവീഴും      

അെ��ില്  പരിവര് �ന�ിനു വിേധയമാകണം അ�കമരഹിതസമരെ�    

എതിര് �ു�വര്  സായുധരും സാ��ികമായി ന� അടി�റയു�വരാെണ�ില് കൂടി     

നിര�രമായകൂ� അനുസരണയി�ായ്മയുെട മു�ില്  പിടി��നില് �ാന്     

സാധി�ാെതവരും അവരുെട �പതിേരാധേ�ാെടാ�ം വ�ാപകമായ പൗര�ാരുെട     

അശാ�ിയും അ�കമരഹിതസമരഭട�ാരുെട െവ��വിളിയും െചറു�ുനില് �ാന്     

�പയാസമാകും . 
ഇ�ാരണ�ാല്  ധാരാളം സിവില്  �പതിേരാധസമര�ള�ം    

�പചാരണ�പവര് �ന�ള�ം ൈവവി��മായ �പതിേയാഗികള് െ�തിെര വിജയം േനടി .     

കഴി� നൂ�ാ�ിെല ഓേരാദശക�ിലും ആറുഭൂഖണ്ഢ�ളിലും ജനസ�തിയു�     

സമര�ള്  അ�കമരഹിതത���ള്  ആവിഷ് കരി�് ൈസനികനടപടികെള    

വിജയകരമായി എതിര് �ു േതാല് �ി�� മര് �നമുറപി�ുടര് �ു വ� ഭരണം അ�ിമറി�� .       

ആ സമൂഹ�ില്  സ�ാത���വും നീതിയും നട�ാ�ി ഉദാഹരണമായി      

സിവില് �പതിേരാധമാ�തമായിരു�ു െതേ� ആ�ഫി�യിെല വര് �വിേവചനം    

അവസാനി�ി�ാന്  ആധാരമായിരു�ു . ഇേതമാര് �ം തെ�യായിരു�ു അേമരി�ന്      

ഐക�നാടുകളില്  സ്�തീകള�െട അവകാശം , സിവില്  അവകാശം , െതാഴിലാളികള�െട      

അവകാശം എ�ിവേനടിെയടു�ാന്  �പേയാഗി�ത് ഇേത സമര�ിലൂെട     

ഫിലിൈ�ന് സ് , ചിലി , ഇന് േഡാേനഷ� െസര് ബിയ എ�ീരാജ��ളിെല     

ഏകാധിപതികള�െട ഭരണം അവസാനി�ി�� . ഇേത സമരമാര് ��ിലൂെട     

െഡന് മാര് �ിലും കിഴേ� തീമുറിയിലും വിേദശധിപത��ിെനതിരായി സമരം     

സംഘടി�ി�ത് . ഇ��യിെല �ബി�ീഷ് ആധിപത��ില്  നി�ും േമാചി�ി�തും      

അ�കമരഹിതസമരം മൂലമാണ് . കിഴേ�യൂേറാ�ിെല കൃ�തിമ ഇല കര് ഷകെന      

അ�ിമറി�തും തട�തും അേതേപാെല അേനകം രാജ��ളില്  മനുഷ�ാവകാശം , നീതി       

ജനാധപത�  സ�യം  ഭരണം  എ�ിവ  അ�കമരഹിത  സമര�ിലൂെട  േനടിെയടു�ു . 



 

മാര് �ദര് ശക  സ�ല് ��ള്  

1) സിവില്  �പതിേരാധം  വി .എസ് . നീതിശാസ്�തപരമായ  അഹിംസ 

സിവില്  �പതിേരാധം ഒരു തര�ിലു� രാഷ്�ടീയ സംതൃപ്തിയാണ് . നീതി       

ശാസ്�ത പരമായ അ�കമരഹീത സമരം അഹിംസെയ നിേരാധി�ു� ഒരു കൂ�ം        

തത�സംഹിതയാണ് . ഇ��ന്  സ�ത��� സമരം അേമരി�യിെല സിവില്  അവകാശം       

േനടിെയടു�ാന്  േവ�ിയു� സമര�ള്  വിജയി�ത് നീതിശാസ്�തപരമായ     

അ�കമരഹിത മാര് ��ളിലൂെടയാണ് . എ�ാല്  സിവില്  �പതിേരാധസമര�ളില്      

സഹജമായി �പവര് �ിയില്  െകാ�ുവരു�വര്  അ�കമരഹിതമാര് �ം അതിനുേവ�ി     

മാ�തം അവലംബി�ണെമ�ി� യഥാര് ��ില്  ചരി�ത�ില്  ഉടനീളം ബഹുഭൂരിപ�ം      

സിവില്  �പതിേരാധസമരം അവലംബി�ത് നീതിശാസ്�തപരമായ അംഹിസയാണ്     

എ�ാല്  അതുമാ�തമായിരു�ു . ഒേര ഒരു അഥവാ ഏ�വും ശ�ിയു� മാര് �ം എ�്         

ക�ുെകാ�ാണ് . 
 

2) സിവില്  �പതിേരാധം  വി .എസ്  ബഹുത�  അധികാരവീ�ണം 

 
പലസമൂഹ�ളിലും നിലവിലിരി�ു� അധികാരെ� സംബ�ി� വീ�ണം     

ഏകശിലാസ്തംഭമാണ് അതിെ� അര് �ം അവെര കാണെ�ടു�ത് അവര്       

ആ�ശയി�ു� തിരി�റിവ് , തീരുമാന�ള്  സര് �ാരിെ�യും മ�� �ാപന�ള�െടയും      

പി�ുണയിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ് അധികാരം ക�ാള��ത് അധികാര�ിെ�     

അ�ഗിമ�ാന�ു�വര്  അവര് �് സ��ും അ�കമം നട�ാനു� കഴിവുമു�്      

അധികാര�ിെ� ഏക ശിലാസ്തംഭം കാണെ�ടു�ത് സ�യം ശാശ�തീകരി�ു�തും      

നിലനില് �ു�തും എള���ില്  പരിവര് �നെ�ടു�ാന്  സാധി�ാ�തുമായ    

രൂപ�ിലാണ് . 
 

                                             

 

എ�ിരു�ാലും സിവില്  �പതിേരാധെ� മെ�ാരു പീഠികയിലാണ് ബഹുത��ില്        

ചി�തീകരി�ു�ത് അതില്  സര് �ാരുകെള കാണു�ത് സര് �ാരുകള്  മ�� അധികാരം       

ൈക�ാള�� �ാപന�ള്  ഇവ ജനസ�തിയിലും എതിര് �ി�ാ� വിേധയത��ിലും      

അധിഷ്ഠിതമായതാണ് . ബഹുത� അധികാരവീ�ണ�ില്  അധികാരം    

ആ�ശയി�ു�ത് ച�മനുസരി�ു�തും സമൂഹ�ിെല പലഭാഗ�ള�െട    

പ�ാളി��ിലുമാണ് ഇത് ചലനാ�കവും അത് അതിെ� ശ�ിെയ      

ആ�ശയി�ു�ത് അതുകുറവുനിക�ു� അതിെ� �പഭവേക���െളയും    



ജന�ള�െട മ�നവധി �ാപന�ള�െട സഹകരണ�ിലുമാണ് അ�െനയാകുേ�ാള്      

സിവില്  �പതിേരാധസമരം അതിെ� ത���ള്  വികസി�ിെ�ടു�ു�ത് ആള�കള്       

ആരാേണാ ഒരു വിപുലമായ സാധാരണ ജന�ള�െട ഒരു സഖ�മു�ാ�ി സര് �ാരിെ�        

�പവര് �ന�െള അലേ�ാലെ�ടു�ാനും നിഷ്പ�മാ�ാേനാ �പതീകൂലമാ�ാേനാ    

ഉ�  കഴവിെ�  അടി�ാന�ിലാണ് . 
 

 

 

 

 

3) _ തിരസ് കാര�ിേ�യും  അധികാര�േ�യും  �പവര് �ികള്  

 

സിവില്  �പതിേരാധസമര�ാര്  നൂറുകണ�ിനു ത���ള്     

�പാേയാഗി�ി���തായി ചരി�ത�ില്  നി�ും മന�ിലാ�ാം അവെയ വ�ത��മായ      

ര�ു വര് ��ളായി തരംതിരി�ാം . തിരസ് കാര �പവൃ�ികള്  ഒരു സാധാരണ രീതിയില്         

െച�ണെമ�ു �പതീ�ി�ു�ുേതാ െചേ�� ആവശ�മായ �പവൃ�ികള്      

ഉദാഹരണമായി െതാഴിലാളികള�െട പണിമുട�് നികുതി െകാടു�ാതിരി�ുക     

ഉപേഭാഗവസ്തു�ള�െട ബഹിഷ് കരണം അധികാര�പവൃ�ികളാണ് ഉദാഹരണമായി    

�പതിേഷധ�ള്  കൂ��പകടനം . കു�ിയിരി�് തുട�ിയ മ��തര�ിലു� സിവല്       

�പതിേഷധസമര�ള് . ത�� �പധാനമായ അ�രം �പവൃ�ികള�െട തുടര് �െകാ�്      

�പതിേയാഗികള് �് നിലവിലു� സാഹചര�ം സംര�ി��േപാരു�തിനു� െചലവ്     

വര് �ി�ും . ഇത് സാധാരണ ജന�െള ആ സമര�ില്  പെ�ടു�ാന്  േ�പരി�ി�ും .        

ഈ സമര�ില്  �പേയാഗി�ു� ത���ള്  ൈവവി��മായത���ള്      

ൈവവി��മാര് �താണ് - ഉയര് � ആപത്ശ�യു�വ - താഴ്� ആപത്ശ�യു�വ     

െപാതുവായത് സ�കാര�മായത് വിേക��ീകൃതം - ഇ�െന ൈവ��മായത���ള്       

�പേയാഗി�ു�തു െകാ�് സമൂഹ�ിെല വിവിധ പരിേ�ദ�ളിലു�     

ജനവിഭാഗ�ള് �്  പ�ാളികളാകാം 
 

4) ഏകത�ം  ആസൂ�തണം  അ�കമരഹിത  അ�ട�ം 

 
വിജയ�ിെല�ിേ�ര് � സിവില്  �പതിേരാധസമര�ള�െട അടി�ാനപരമായ    

മൂ�ു തത��ളാണ് ഏകത�ം ആസൂ�തണം അ�കമരഹിത അ�ട�ം . ഏകത�ം       

വികസി�ിെ�ടു�ാന്  സാധി�ു�ത് . സമൂഹ�ിെല വിവിധതല�ളില് െ��    

ആള�കെള സംഘം േചര് �ു�തിെനയാണ് . ആരംഭ�ില്  അവര് �ുവ�ത��     

തര�ിലു� പരാതികള�ം േനടിെയടു�ാന്  ഒരു കൂ�ം ല���ള�ം കാണാം .       

ആസൂ�തണം െകാ�ുഉേ�ശി�ു�ത് . �ശ�ാപൂര് �ം സമര�ില്  നട�ില്  വരുേ��      

�പവര് �നം അവ�കള�ം അവസര�ള�ം അപ�ഗഥി�് അതിെ� അടി�ാന�ില്       

ത��പരമായ �പവര് �ന�ള�െട ശൃഖംല േകാര് �ിണ�ു�താണ് . അതില്  വരാന്       

സാ��തയു� പരാജയ�ള�ം അതിെന തരണെച�ാനാവശ�നായ യാദൃ�ിക     

പ�തികള�ം ഉള് െ�ാ��ം . അ�കമരഹിത അ�ട�ം എ�് വീ�ി�ു�ത് ഒരു       

ത��പരമായ ചുമതലെ�ടു�ല്  അതായത് അ�കമരഹിത സമരമാര് ��ള്  മാ�തേമ      

പി�ുടരൂ . സായുധസമരമായാല്  ജനപ�ാളി�ം വളെര കുറയും സമര�ിെ�      

നിയമസാധുതയും കുറയ്�ും അ�ര് േദശീയ പി�ുണ നഷ്ടെ�ടും . അതുേപാെല      

വിേധയത��ിെ�  കൂറുമാ�ം  വളെര  കുറയും 



 

പ�ുേചാദ��ള്  

 

1) എ�െനയാണ് ശ�ിശാലികളായ ഭരണാധികാരികെള സാധാരണ     

ജന�ള്  സിവില്  �പതിേരാധ  സമര�ളിലൂെട  പരാജയെ�ടു�ിയത് ? 

 

ഒരു ഭരണാധികാരിയും സ�േമധയാശ�ിശാലിയി� ഭരണധികാരി ഒരു     

ഭരണാധികാരി�് ആഭരണം നിയ��ണ�ില്  സംര�ി�� നിറു�ാന്  േപാലീസ് ,      

പ�ാളം , നിത�ന�ായവ�വ� മ�� ഭരണെ� സഹായി�ു� ഉേദ�ാഗ�വ��ം എ�ിവര്        

അവരുെട േജാലി െച�ണം സമൂഹ�ിെല മുഴുവന്  ആള�കള�ം പതിവായി       

േജാലി�ുേപാകണം നികുതി അടയ്�ണം വാടക അടയ്�ണം സര് �ാര്       

ഉടമയിലു�േതാ സര് �ാര്  ൈലസന് സ് നല് കി �പവര് �ി�ു� അ�ാടികളില്  നി�ും       

സാധന�ള്  വാ�ി വ�വസായെ� സഹായി�ണം , സാധന�ള�െട കട�്      

ചര�ുകള�െട ഗതാഗതം , വാര് �ാവിനിമയമാ��മ�ള്  അത�ാവശ�    

ഉപേഭാഗവസ്തു�ള്  എ�ിവിട�ളില്  �പവര് �ി�ു�വര്  ചര�് ഗതാഗതെ�     

സഹായി�ുകയും അവരില്  നി�ിപ്തമായ േജാലികള്  െച�ണം . ഇത് സമൂഹ�ിെല       

ചില �ഗൂ��കള്  മാ�തമാണ് അവരുെട േസവന�ള്  നിലവിെല വ�വ�ിതി       

തുട�ു�തിന്  പി�ുണയാണ് . 
ഇ�ാര��ള്  മന�ിലാ�ിെ�ാ�് സിവില്  �പതിേരാധസമരം നട�ു�വര്      

ത���ള്  വികസി�ിെ�ടു�ു പി�ുണകള് �് ഇള�മു�ാ�ുകയും നിലവിെല     

�ിതി തുടരാന്  �പതിസ�ി സൃഷ്ടി�ുകയും െച��ം ഒരു വലിയ ജന�ൂ�െ�        

സംഘടി�ി�� സമരം നട�ുേ�ാള്  അഭി�പായ വ�ത�ാസം ഉ�ാ�ുകയും �പതിേഷധം       

ഭരണ�ിെ� നിയമ സാധ�ത കുറയ്�ുകയും െച��ം �പേത�കി��ം      

സമരസര് �ാര് െ�തിരായ മര് �നമുറ ആരംഭി�ുകയും െചയ്താല്  രാജ��ിെ�     

നിയ��ണം സിവില് �പതിേരാധ സമര�ളിലൂെട അലേ�ാലെ�ടു�ുേ�ാള്  അത്     

നിലനിറു�ിെകാ�ു േപാകാനു� െചലവും വര് �ി�ും . ഈ േപായി��ല്  നി�ു       

െകാ�ു േപാകാനു� െചലവും വര് �ി�ും . ഈ േപായി��ല്  നി�ു െകാ�ാണ്        

ഇതിെന എതിര് �ു�വര്  േചാദ�ം െച���ത് . ഒരി�ല്  അവരുെട വിശ�സ്തത       

വിലകുറ�� കാണി�ാല്  എതു തര�ിലു� മര് �നമുറയും അടിേ�ല് �ി�ാന്       

�പയാസമായി�ീരും . 
 

2) എ�െന  സിവില്  �പതിേരാധം  ആരംഭി�ു�ു ? 

 

അേനക വിജയ�ിെല�ിേ�ര് � സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ള�ം     

ആരംഭി�ു�ത് സാധാരണ ജന�ളില്  �പവര് �ി�ാനു� ശ�ി     

പടു�ുയര് �ിെ�ാ�ാണ് . �പാേദശികവും എ�ാല്  വളെര കുറ�     

അപകടസാ��തയു� ത���ള്  ഉപേയാഗി�� ജന�െള സംഘടി�ി�ുകയും     

അവരില്  ഐക�മു�ാ�ു�തും അവിശ�സിനീയമായ രീതിയില്  �പാധാന�മു�താണ്     

ഉദാഹരണമായി ഗാ�ിജി അേ�ഹ�ിെ� ആദ�െ� �പധാനെ�� സിവില്  �പതിേരാധ       

സമരം ആരംഭി�ു�തിന് മുേ� മാസ�ള�ം വര് ഷ�ള�ം സാധാരണ ജന�െള       

സ�ര് ശി�� അവരുെട പരാതികള�ം �പതീ�കള�ം ഭയവും പഠി�� അേ�ഹം അതില്         

നി�ും ഒരാശയം വളര് �ിെയടു�ു തത്ഫലമായി അവരുെട വിേധയത�വും      

സഹകരണവും അേ�ഹ�ിനു േനടിെയടു�ാന്  സാധി�� . അതിനുപരി അവെര      



സൃഷ്ടിപരമായി �പവര് �ി�ാന്  ശ�ിയിെ��ു അനുഭവെ��വരില്  വിശ�ാസം     

നഷ്ടെ��വരില്  ക���ണി�ി േസവനം വളര് �ിെയടു�ു അവെര സ�യം      

പര�ാപ്തരാ�ി . 
ഒരി�ല്  സിവില്  �പതിേരാധസമരം േനരി�� �പവര് �ിപഥ�ില്      

െകാ�ുവരാനു� ശ�ി സമരം �പാേദശിക �പശന്�ള് െ�തിരായി സമര      

�പചരണ�ളിലൂെട േനടിയെയടു�ാല്  പിെ� സമരം �പാേദശിക     

�പശ് ന�ള് െ�തിരായി സമരം തുട�കയും പി�ീട് അതിെന വിശാലമായ      

െപാതുജന�ള�െട �പശ് ന�ളിേല�് അനുരണനം െച�ി�ി�ും ഉദാഹരണമായി     

േപാള�ിെല േസാളിഡാരി�ി �പവര് �കര്  സമരം ആരംഭി�ത് ഒരു ഷി�് യാര് ഡിെല        

പണിമുടേ�ാടുകൂടിയാണ് . എേ�ാഴാേണാ ആ സമരം വിജയി�ത് അതിെന ഒരു       

സ�ാത�� േ�ടഡ് യൂണിയനായി �ാപി�� . ആ വിജയ�ിന് േപാള�ുകാറില്        

വളെരയധികം മന�ാസ്�തപരമായ അ�പഭാവം െചലു�ാന്  സാധി�� അ�പഭാവം      

േപാള�ു മുഴുവന്  ശ�ി സമാര് �ി�ാന്  സഹായി�� . ഇേതേപാെല അേമരി�ന്        

ഐക�നാടുകളില്  തുട�ിയ സിവില്  അവകാശ സമര�ള്  തുട�ു�ത് െതേ�       

അേമരി�യിെല ചില േ���കളിെല വര് �ീയ വിേവചന�ിെനതിരായ സമരം ചില       

േ���കള്  ചിലബ��കള്  ബഹിഷ് കരി�� െകാ�ും . ചിലയിട�ളില്  കു�ിയിരി��      

സമരം നട�ിയുമാണ് ആരംഭം കുറി�ത് . അവ വിജയി�േതാടുകൂടി സിവില്  �പതിേരാധ        

സമര�ള്  ശ�ി വര് �ി�� . ഈ വിജയ�േളാടുകൂടി ഈ സമരരീതി       

ശ�ിയു�തായും െപെ��് േദശീയ �ശ�പിടി��പ�ാനും അതു വീ�ും തുടരാനും       

ഇടയായി . 
 

 

3) ഞാന്  എ�െന  �പതിേഷധ�ള്  സംഘടി�ി�ും 

 
ഒരു സമര�ിെ� ത���ള്  ആസൂ�തണം െച���വര്  തിരി�റിേയ�      

കാര��ള് , അവരുെട ല���ള്  എെ��ാമാണ് അവരുെട ബലം എ�തേ�ാളമു�്       

ദൗര് ബല��ള്  ഏെത�ാം അവരുെട സമര�ിെ� കഴിവുകള�ം �പതിേയാഗികള്       

ആെരാെ�യാണ് അവര് �് എവിെട നിെ��ാം പി�ുണകി��ം മൂ�ാം ക�ികള്        

ബാഹ��പവര് �കര്  എെ��ാം വാഗ്ദാന�ള്  നല് കിയി���് . ഒരു സമരം കൃത�മായി       

നിര് വചി�ാല്  അവയുെട �ഹസ�കാല , മ��കാല , ദീര് ഘകാല ല���ള്  എ�ാെണ�്       

വിദഗ്ദമായും �കമാനുഗതമായും സത��ള്  അപ�ഗഥി�� സാഹചര��ള്      

വിലയിരു�ിയാല് , ഇെത�ാം വളെര ന� രീതിയില്  മന�ിലാ�ിയാല്  എ�ു ത���ള്         

െതരെ�ടു�ണം എവിെട �പേയാഗി�ണം എെ��ാം തീരുമാനി�ാം . ഈ      

അവ�യില്  സമരം �പതിേഷധ �പകടനം �പധാനത��മായി െതരെ�ടു�ാല്  പിെ�       

മന�ിലാേ��ത് എ�െന അതിെന വിജയി�ിെല�ി�ാം അതിനു പല      

വിഭവ�ള�ം സുലഭമായിരി�ും അവ ഉപേയാഗി�� സേ�തികവും ത�� �പധാനമായ       

വ�ാപ്തി  ൈകവരി�ാം . 
 

4) �പതിേഷധമെ��ില്  പിെ��്  ? 

 

അേനകം ആള�കള്  ചി�ി�ു�ത് �പതിേഷധ�ളാണ് സിവില്  �പതിേരാധ      

സമര�ിെ� �പാഥമികമായ �പവര് �നം . എ�ിലും �പതിേഷധമാണ് വ�ത��      

തര�ിലു� അേനകം ത���ള്  ഉെ��ിലും അതില്  ഒ�ുമാ�തമാണ് സിവില്        

�പതിേരാധ സമര�ാര്  ഉപേയാഗി�ു�ത് . ഏതാ�് തിരി�റി� ഇരുനൂറു ത���ള്        

അ�കമരഹിത സമര�ിന് തിരെ�ടു�ാറു�് വിവിധ തര�ിലു�     



ബഹിഷ് കരണ�ള്  (ഉപേഭാഗവസ്തു�ള്  രാഷ്�ടീയം സാമൂഹ�ം ) പണിമുട�ുകള്      

െമ�േ�ാ�ുനയം , വാടക കരം ഫീസ് ഇവ അടയ്�ാതിരി�ുക , അേപ�       

സമര് �ി�ുക സിവില്  ആ�ാലംഘനം , കു�ിയിരി�് മാര് �തട�ം , സൃഷ്ടി�ുക      

സമാ�ര �ാപന�ള്  �പവര് �ി�ി�ുക ഇെതാെ�യാണ് സിവില്  �പതിേരാധ      

സമര�ിെ�  ചില  സമരമാര് ��ള് . 
സമര�ിെല ത���ള്  തിരെ�ടു�ു�തും അവ �കമമായി     

കൂ�ിയിണ�ു�തും സമര�ിെ� സാഹചര��േളയും കഴിവുകേളയും അതിെ�     

ല���േളയും വിലയിരു�ിയാണ് . സമരം വളെര ശ�ിയി�ാ� താെണ�ില്       

അതില്  പരിഗണി�െ�േട�തുവളെര കുറ� അപകടസാ��തയു�    

സമരത���ള്  അവ ബഹിഷ് കരണം , േപരുവയ്�ാെത �പദര് ശി�ി�ു�     

അടയാള�ള്  അവമുഖാ�ിരം സമര�ിെ� കഴിവുവളര് �ിെയടു�ാനും ആ     

സമര�ിെ� സേ�ശം ജന�ളില്  എ�ി�ാനും എതിരാളികള�െട മേനാൈധര�ം      

നശി�ി�ാനും സാധി�ും കുെറ�ൂടി സമരം മുേ�ാ��േപാകുേ�ാള്  സമരം      

കുെറ�ൂടി ശ�ിസമാര് �ി�ുേ�ാള്  ആ സമരം കുേറ�ൂടി േക��ീകൃതമായ      

�പവര് �ന രൂപ�ള്  അതായത് റാലികള് , മാര് ��കള് , �പതിേഷധ�പകടന�ള്  കൂ�       

സിവില്  ആ�ാ  ലംഘന�ള്  എ�ിവയില്  തുടരും . 
ജന�ള്  സിവില്  �പതേരാധെ��ുറി�� പരിഗണി�ുേ�ാള്  ഓര് �ി�ു�ത്     

�പതിേഷധ�ളാണ് വളെര �പാധാന� മര് ഹി�ു� സമരമാര് �ം . എ�ാല്  അതില്  നി�ും        

അര് �മാകു�ി� അതു തെ�യാണ് ഒേരേയാരു അഥവാ ഏ�വും ന� മാര് �െമ�് .        

സാഹചര��െള ആ�ശയി�് മ�േനകം ത���ള��് വളെര കുറ� െചലവില്  ന�        

ഫലം തരു�ത് . സര് �ൈവഭവം ത���െള ആ�ശയി�് മ�േനകം ത���ള��് വളെര        

കുറ� െചലവില്  ന� ഫലം തരു�ത് . സര് �ൈവഭവം ത���െള�ുറി���       

പരിചി�നം എ�ിവ ഏതു സമരത��ം �പേയാഗി�ണം എ�ു തീരുമാനി�ു�തില്        

വളെര  �പാധാന�മര് ഹി�ു�താണ് . 
 

 

 

 

 

5) സമര�ിനു  േനതൃത�മാഹാ��മു�  േനതാവ്  ഇെ��ില്  പിെ�മെ�� ്
 

ചരി�ത�ിെല അേനകം സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ള�ം     

േനതൃത�മാഹാ��മി�ാ� േനതാ�ളി�ാെതയാണ് നട�ിയി���ത് .   

െതേ�ആ�ഫി�യില്  വര് �വിേവചന നയ�ിെനതിരായ സമരം നട�ിയേ�ാള്  ആ      

സമര�ിെ� േനതാവ് ജയിലായിര�ു . അേ�ഹ�ിനു സമരവുമായി ഒരു ബ�വും       

�ാപി�ാന്  കഴി�ിരു�ി� . ഒരു േനതാവിെ� വ��ി �പഭാവം അേ�ഹ�ിെ�       

വാക്ചാതുരി എ�ിവെയ�ാള്  ഒരു പൗരസമൂഹെ� ആധാരമാ�ി നട�ു�      

സമര�ില്  എ�െന അവെര പൂര് �മായി �പതിനിധീകരി�ാം ഒരു സമര�ില്        

പെ�ടു�ു� വിവിധ തര�ിലു� ആള�കള�െട പരാതികള്  �ശ�ി�ാം , ആ       

സമര�ിെ� െചലവ് അതിലട�ിയിരി�ു� ആ അപകട സാ��തകള്  എ�ിവ       

വിലയിരു�ി സമര�ിന് േവെറ മാര് ��ള്  ഉെ��ില്  അതിെന തിരെ�ടു�ും       

�പാേദശികേനതാ��ാരുമായും തീരുമാനെമടു�ും സമരെ� നയി�ാം    

എ�ിവയ്�ാണ്  അമിത�പാധാന�ം . 
ഇതിനുപരിയായി വ��ിമാഹാ��മു� േനതാവില്  വിശ�സി�ു�തില്  �പേത�ക     

ചിലേ�ാള്  അ�െനയു� �പേത�ക േനതാവിെനകൂടി വിശ�ാസ�ിെലടു�ു     

അധികാരം പ�ിടാനുമു� സാധ�തയും കാണാം . അെ��ില്  അവെര അറ�� െചയ്തു        



ജയിലിലടയ്�ാം . �പാധാനേനതാവ് പാര് ശ�വല് �രി�െ��ാല്  ആ സമരെ�     

സംഘടി�ി��  മുേ�ാ��െകാ�ുേപാകാന്  പുതിയ  േനതാ��ാെര  െതരെ�ടു�ണം 
 

6) എ�ു െകാ�ു ഞാന്  ചി�ി�ു�ി� സിവില്  �പതിേരാധ സമരം എെ�         

രാജ��്  �പവര് �ികമാ�ി�ൂടാ ? 

 

സിവില്  �പതിേരാധം എ�ായ് േ�ാഴും വിജയി�ണെമ�ി� പേ� ഈ സമര രീതി        

േലാകെ��ാടുമു� പലരാജ��ളിലും �പേയാഗ�ില്  വ� എവിെടയാേണാ     

വിദഗ്�രും മ�� ആള�കള് �് േതാ�ി ഇത് ഇവിെട �പാേയാഗിക മെ��് ചിലിയിെല         

ജനറല്  അഗേ�ാ പിേനാേഷ േലാക�ിെല ഏ�വും �കൂരനായ േസ��ാധികാരിയായാണ്       

കണ�ാ�ിയിരു�ത് , പല ആള�കള�ം ചി�ി�ി� ഒരു സിവില്  �പതിേരാധ സമരം മൂലം         

അേ�ഹെ� അധികാര�ില്  നി�ും മാ�ാെമ�് പേ� അതു തെ� സംഭവി�� . കുെറ         

ആള�കള്  എ�ിലും സംശയം �പകടി�ി�ിരി�ാം ബാള് �ന്  ജനതയുെട കശാ��കാരന്        

എ� നാമേധയ�ില്  അറിയെ��ിരു� േ�ാേബാഡല്  മിേലാെസവിക് അധികാര�ില്       

നി�ും ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമരം മൂലം വിെ�ാഴിയുെമ�് . 2000 ല്  ല��ണ�ിന്         

െപാതുജന�ള്  അേ�ഹം അധികാരം വിെ�ാഴിയണെമ�് മു�ദാവാക�ം വിളി��െകാ�്      

വലിയ �പതിേഷധ�പകടനം നട�ിയേ�ാള്  അേ�ഹം തെ� ൈസന��ിനും      

േപാലീസിനും അവെര അടി�മര് �ാന്  ആ� നല് കി . ജന�ൂ��ിെ�      

പടെയാരു��ിനു മു�ില്  ത�ള�െട സ��ം ജനതെയ െവടിെവ��െകാ�ാന്       

വിസ�തി�േ�ാള്  മെ�ാരു ഗത��രമി�ാെത മിലിേസവി�ിന് അധികാരം     

വിെ�ാഴിേയ�തായി  വ�ു . 
നി�ള് �് ഇേ�ാഴും തീര് � കാണുകയി� സിവില്  �പതിേരാധസമരം നി�ള�െട       

സാഹചര��ില്  �പാവര് �ികമാകുേമാെയ�് . അേ�ാള്  അതിനുപകരമു�    

മാര് ��െള�ുറി�� ചി�ി�ും . അവയാഥാര് ��േബാധമു�വയാെണ�ില്  ആ    

സി��ിനക�ുനി�ു െകാ�ു പുനര് നവീകരണം , ഇല�നില്  മ�രി�ുക ,     

നിയമവ�വ�യില്  അേപ� സമര് �ി�ുക , �പതിേയാഗികള�മായി സംഭാഷണം     

മ��� ചര് � അ�ാരാഷ്�ടീയ സമൂഹ�ിെല േനതാ�േളാട് സഹായ�ിനു      

അേപ�ി�ുക . സായുധസമരം ഇ�െനയു� വിവിധ മാര് ��ള്  േലാക�ിെ�      

പലഭാഗ�ളിലും പരീ�ി�ി���താണ് സിവില്  �പതിേരാധ സമരം     

ജയി�ുെമ�്തീര് �യാ�ാന്  സാധി�ുകയി� അതുേപാെല മ�� സമരരീതികള�ം     

ജയി�ുെമ�ു  ഉറ�ി��  പറയാന്  സാധി�ുകയി� . 
അേ�ാള്  �പതിപ��ിന് അഥവാവിമതര് �് െതരെ�ടു�ാന്  സാധി�ു�     

മാര് �ം ഒരു വ�ത�ാസമായ രീതി ഉ�ാ�ാന്  ഏ�വും കൂടുതല്  സാധ�തയു� മാര് �ം         

െതരെ�ടു�ുകയാണ് . അടി�മര് �ു� ഭരണകൂട�ിെ� നിയമസാധ�ത േചാദ�ം     

െച��ക ഒഴിവാ�ുകേയാ അടി�മര് �ലിെല ഉദാസീനമാ�ാന്  �ശമി�ുക .     

നിലവിലിരി�ു� വ�വ�ിതിെയ അനുകൂലി�ു�വരുെട ഇടയില്  ഭി�ി���ാ�ുക .     

ഇെതാെ�  അവലംബി�ാം 

ചരി�ത�ിലുടനീളം പല�പതിപ� ക�ികള�ം ഈ ഐഛിക�ള്  െതരെ�ടു�ു      

സിവില്  �പതിേരാധസമരം നട�ിയി���് . ചിലേ�ാള്  ഈ മാര് ��ള്       

പര�രാഗതരീതിയിലു� സമരമാര് ��ള�മായി കൂടിേ�ര് �് രാഷ്�ടീയ    

പരിവര് �ന�ിനു സമരം െചയ്തി���് അതായത് െതരെ�ടു��കള് ,     

നിയമ�പകാരമു� െവ��വിളി മ���ചര് �കള്  േപാെല ആ സമൂഹ�ിനക�ു നി�ു       

െകാ�ു  തെ�  പരിവര് �ന�ിനു  �ശമി�ുക . 
 

 



7)എെ�  �പതിേയാഗി  ഹിംസ  ഉപേയാഗി�ാല്  എ�ു�ാകും . 
 

നി�ള്  എേ�ാഴും �പതീ�ിേ��ത് നി�ള�െട �പതിേയാഗി എെത�ിലും ഒരു       

നിമിഷം അ�കമം സമര�ിെനതിേര �പേയാഗി�ാം . ചരി�തപരമായി ഇെതേ�ാഴും      

സത�മാകു�ു . എതിരാളി അ�കമം �പേയാഗി�ു�തുെകാ�് സിവില്  �പതിേരാധസമരം      

പരാജയെ��� എ�് കരുത�ാ . സിവില്  �പതിേരാധസമര�പചരണം പല വിധ�ില്        

അ�കമ�ില്  കൂടിയു� അടി�മര് �ലുകെള അഭിമുഖീകരി�ും അത് അ�കമരഹിത      

സമര�ിെ� ശ�ികുറയ്�ുകയും ചിലേ�ാള്  അത് �പതിേലാഭമായി�ീരാനും     

�പതിേയാഗികള�െട  മു�ില്  പരാജയെ�ടാനും  സാധി�ും . 
ഒ�ാമതായി നി�ബ്ദമായ അ�കമപരമായ അടി�മര് �ലുകെള ഒഴിവാ�ാന്      

സിവില്  �പതിേരാധസമര�ില്  �പവൃ�ി പഥ�ില്  വരു�ു� ത���ള്       

അടി�മര് �ലുകള്  െകാ�് കീഴ് െ�ടു�ാന്  കഴിയാ�തായിരി�ണം .    

ഉദാഹരണമായി ചില ല��െ�ടു�ിയ ഉപേഭാഗവസ്തു�ള്  വാ�ി�ാതിരി�ാന്      

ആള�കള്  തീരുമാനി�ാല്  അതായത് ബഹിഷ് കരി�ാല്  ആ സമരരീതിെയ      

അടി�മര് �ാന്  സാധി�ി� . ഈ സമരം വിേക��ീകൃതവും അേത ഒരു       

ഭരണകര് �ാ�ള് �് ആരാണ് ആര� സമര�ില്  പെ�ടു�ു�െത�് തിരി�റിയാന്       

സാധി�ാെതവരും . എ�ാല്  �പതിേഷധ�പകടന�ള്  അഥവാ െപാതുജന�ള്      

പെ�ടു�ു� അെ��ില്  േക��ീകൃതമായ നയ�ള്  ഉപേയാഗി�� അടി�മര് �ാം      

എ�ാല്  രാഷ്�ടീയമ�ാ� �പതിേരാധം അഥവ വിേക��ീകൃതമായ ഭൗതീകമായി      

നയ�ള�ാ� മാര് ��ള്  അതായത് കരം ഫീസ് മുതലായവ അടയ്�ാതിരി�ുക       

അഥവാെപാതു  പണിമുട�്  തുട�ിയ  കൂടുതല്  ന�  മാര് ��ളാണ് . 
ര�ാമതായി സിവില്  �പതിേരാധ സമരം പുതിയ ത���ള്       

�പേയാഗി�ു�തിെ� ഫലമായി എതിരാളിയുെട അടി�മര് �ല്  പരാജയെ�ടും     

േലാക�ിെ� മു�ില്  അടി�മര് �ലുകള�െട ദൃശ��ള്  രാജ��ിനക�ു ചി�ത�ള്       

കഥകള്  മുഖാ�ിരം പരസ�െ�ടു�ുക തല് ഫലമായി അടി�മര് �ലുകള�ം     

പരാജയെ�ടി� , എ�ാല്  ഒരു സമരം സ�ീര് �മാവുേ�ാള് , സമയം ൈവകുേ�ാള്        

അടി�മര് �ലിെ� പലവൃ�ി െക�മുഖ�ള�ം പരസ�മാകുേ�ാള്  കൂ�മായി     

െപാതുജന�ള�േടയും  അ�ാരഷ്�ടീയ  സമൂഹ�ിെ�യും  പി�ുണ  നഷ്ടെ�ടും . 
മൂ�ാമതായി മറി��ം ചിലസംഭവ�ള്  ഉ�് ഫിലിെ�ന് സില്  1986 ലും ചിലിയില്         

1988 ലും െസര് ബിയായില്  2000 ലും ഉ�കയിനില്  2000 ലും െസക��രി�ി പ�ാള�ാര്           

കൂറുമാറി �പകടന�ാേരാെടാ�ം േചരുകയും അത് ഭരണാധികാരിയുെട     

അടി�മര് �ലിനു� ശ�ി വളെര അധികം കുറ�ു അതിെ� ഫലമായി       

ഭരണാധികാരികള് �് സമര�െള അടി�മര് �ാന്  സാധി�ാെതവ�ു . െസക��രി�ി     

ൈസന��ിെ� കൂറുമാ�ം സംഭവി�ത് സമര�ാരുെട മനപൂര് �വും നീ�കാലെ�      

�പയത് ന�ിെ�  ഫല 

മായി സമര�ാര്  രൂപം െകാടു�താണ് െസക��രി�ി ൈസന�ം വിേധയത�ം       

ഭരണാധികാരികളില്  നി�ും  സമര�ിെ� , ല���ിേല�്  മാ�ാന്  സാധി�ത് . 
 

 

8. എെ�  �പതിേയാഗികെള  േ�പരി�ി�െ�ടാന്  സാധി�ിെ��ില്  പിെ��്  ? 

 

മര് �ന ഭരണ�ിനു ഉ�രവാദികളായ കഠിനഹൃദയരായ ആള�കെള േ�പരി�ി��      

ന�ുെട വശേ��് െകാ�ുവ�ു ജയി�ാന്  അസാ��മാണ് . എ�ാല്  നി�ള�െട       

�പതിേയാഗികെള പി�ുണയ്�ു�പലേരയും ന�ുെട ആശയ�ിേല�്    

െകാ�ുവരാന്  േ�പരി�ി�ാം . 



സിവില്  �പതിേരാധ സമരം വളെര ശ�ിയു�താെണ�ു പറയു�തിെ�      

�പധാനകാരണം ല��ണ�ിനു വ��ികള�െട വിശ�ാസവും െപരുമാ�വും     

�പത��മായും പേരാ�മായും അടി�മര് �ലിെന പി�ുണയ്�ു�വെര    

പരിവര് �ന�ിനു വിേധയരാ�ാം . എേ�ാഴാേണാ നി�ള�െട �പതിേയാഗിയുെട     

ശ�ിയുെട േ�സാത�് ദുര് ബലമാകു�ത് അേ�ാള്  അവെ� സമീപന�ില്  അ�ം       

വ�ത�ാസം വരും . അയാള�െട ശ�ി േ�സാത�് വളെര ദുര് ബലമാകുേ�ാള്  അയാളിന്        

അതിെ� അന�രഫല�െള നിയ��ി�ാന്  സാധി�ാെത വരുെമ�് മന�ിലാകും      

അേ�ാള്  അയാള്  ഒരു  പുതിയ  വ�വ�ിതി�ു  േവ�ി  മ���  ചര് �യ്�്  തയാറാ�ും . 
ഉദാഹരണമായി 1985 ല്  െതേ� ആ�ഫി�യിെല േപാര് �� എലിസബ�ില്        

വര് � വിേവചന�ിെനതിേര നട�ിയ സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ില്       

െവ��ാരുെട ഉടമയിലു� വ�വസായ �ാപന�െള ബഹിഷ് കരി�ാന്      

തുട�ിയേ�ാള്  വളെര സാ��ികമായ നഷ്ടം വരുകയും അവര്  സര് �ാരില്        

സ�ര് �ം െചലു�ി േപാളിസിയില്  മാ�ം വരു�ി . ഈ ബി�ിന��കള്  ഈ        

സമര�ിെ� ല���ള�മായി പൂര് �മായും സ�തി�ാന്  േ�പരി�ി�െ��ത�     

എ�ാല്  അവര്  മന�ിലാ�ിയത് സര് �ാരിെ� അടി�മര് �ല്  നയെ�      

പി�ുണ��െകാ�ിരി�ു�തിേന�ാള്  െമ�ം സമര�ാരുെട കുെറ അവകാശ�െള     

അംഗീകരി�ുകയാണ് . 
 

9) ഇതു  കൂടുതല്  സമയെമടു�ും  നമു�ു  കാ�ിരി�ാന്  സാധി�ു�ിെ��ില്  
 

സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ിെ� �പഭാവം സമൂഹ�ിലു�ാകാന്  ഒരു      

നീ�കാലയളവ് ആവശ�മി� . ഫിലിൈ�ന് സില്  േസാളിഡാരി�ി �പ�ാനം സംഘടി�ി��      

പ�ു വര് ഷ�ിനു�ിലാണ് . അതിന് ശ�ി സമാര് �ി�ാന്  സാധി�ത് .      

ഭരണാധികാരിയായ െഫര് ഡിനാ� ് മാര് േ�ാസിെന പുറ�ാ�ാന്  �പതീ�കള് �്     

കുെറ വര് ഷ�ള് മാ�തം മതിയായിരു�ു . ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമര�ിെ� വിജയം       

തീരുമാനി�ു�തുകാലയളവ� േനെരമറി�് ഒരു സമരം ഏകീകരി�െ��താേണാ     

അതിെ�  സമരരീതികള്  ത���പധാനമാേണാ  എ�താണ് . 
 

10) നമു�്  എ�െന  വിജയി�ാന്  സാധി�ും 
 
നി�ള് �് നി�ള�െട സമരം വിജയി�ാനു� താരതേമ�ന ഒരു ന� സാഹചര�മു�ത്        

ആസമരം അഥവാ സമര�പചരണം െപാതുജന ഐക�ം , �ശ�േയാടുകൂടി ആസൂ�തണം ,       

അ�കമരഹിത  അ�ട�ം  എ�ീ  ഗുണ�ള്  വികസിെ�ടു�ുകയാെണ�ില്  മാ�തമാണ് . 
 

ഏകത�ം വളെര നിര് �ായകമാണ് കാരണം �പതിേരാധസമരം വളെര      

ശ�ിയു�താണ് അത് . ഭൂരിപ�ം ആള�കള�െട ഇഷ്ടവും     

�പതി�ാബ�തയുെടയും �പതീകമാണ് . അതിേന�ാള്  ഉപരി    

�പാധാന�മര് ഹി�ു�ത് അതിെല പ�ാളി�ം സ�േമധയാ ഉ�താണ് . ജന�ള്  അതില്        

അംഗമാകു�തും അപകടസാ��ത െതരെ�ടു�ു�തും അവര്  ആ സമര�ില്       

വിശ�ാസം അര് �ി�ു�ത് െകാ�ാണ് . ഈ സമര�ില്  ഐക�മി�ാതായി�ീരു�ത്      

ആസമര�ിെ� കാരണം അവ��വും അെ��ില്  സംശയാസ്പദമെ��ില്  കൂടുതല്       

ആള�കള്  അതില്  പെ�ടു��ാ എ�് തീരുമാനി�ും . െപാതുവായി�റ�ാല്       

വിജയകരമായി പരിണമി� എ�ാ സമര�ള�ം , പുരുഷ�ാര് , സ്�തീകള് ,      

മ��വയസ് കരായ ആള�കള്  �പായം െച� ആള�കള്  വിവിധ സമുദായ�ില് െ��       

ആള�കള്  വിവിധ മനുഷ�വര് ��ില് െ�� വിവിധ പ�ാ�ല�ില് െ�� ആള�കള് ,      



െതാഴിലാളികള് ,ബു�ിജീവികള്  ബിസിന�് സമൂഹ�ില് െ��യാള�കള്  എ�ീ ജന�െള     

ഒ�ി��  സംഘടി�ി�ാന്  സാധി�ി���് . 
 

ആസൂ�തണം അനിവാര�മാണ് എ�ുെകാെ��ാല്  സിവില് , �പതിേരാധ സമരം .      

ഒരു മുഖ�േപാരാളിയുെട സമര�പചാരണം ഒരു പൗരസമൂഹെ� �പതിനിധാനം      

െച���യാള�ം അേ�ഹ�ിെ� എതിരാളിയും ത�ിലു� സംഘര് ഷമാണ് .     

ഇ�െനയു� സമര�ില്  സംഘടനാശ�ി സമരത��ം എ�ിവ ഒരുസമര�ില്       

േശഖരി� ശ�ിയ്�ുരൂപം െകാടു�ാനും അതിനു മാര് �നിര് േ�ശം നല് കാനും      

ആസൂ�തണം വളെര ആവശ�മാണ് . ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമര�ില്       

േനാതാ��ാര് �് സമരത��പരവും ത���പധാനവുമായ തീരുമാന�ള്     

എടുേ��തായിവരും . അവ എ�െന അവര് �് വിഭവം സമാഹരി�ാം , ഏ�വും ന�        

രീതിയില്  ആ വിഭവെ� വിനിേയാഗി�ണം , എ�െന എതിരാളികള�െട      

ദൗര് ബല��െള ചൂഷണം െച�ണം , �പതിേയാഗികള് �് എതിരായി �പതികൂലമായി      

എ�െന �പതികരി�ണം എ�ിവയാണ് . ന� തീരുമാന�ള്  ഒരി�ലും നിസൃതമായി       

ഉ�ാവുകയി� . ന� ആസൂ�തണം െച���തിന് ര�ു തര�ിലു� അറിവ്       

ആവശ�മാണ് . ഒ�ാമതായി നയത�� തീരുമാനം എടു�ു� േനതാവിനു അവര്        

അഭിമുഖീകരി�ു� രാഷ്�ടീയവും സാ��ികവും സാമൂഹ�മായ    

അവ�കെള�ുറി�� അറിവു�ായിരി�ണം . അതുേപാെല ആസമൂഹ�ിെല    

വ�ത�സ്ത �ഗൂ��കള�െട അഭിലാഷ�ള�ം താത്പര��ള�ം വ��മായി     

മന�ിലാ�ിയിരി�ണം ര�ാമതായി നയത���ള്  തീരുമാനി�ു� േനതാ�ള് �്     

ഈ സിവില്  സമരം എ�െന �പ�വ് �ന�മമാകും അ�െനയു� അറിവുകള്        

വ��ിപരമായി പുസ്തക�ള്  ഫിലിമുകള്  ഇ�ര് െന�� എ�ിവയില്  നി�ും േനടണം       

കൂടാെത സിവില്  �പതിേരാധ സമര�ള്  സംഘടി�ി� േനതാ�ള�െട അനുഭവ�ള്        

അവരുമായി ബ�െ���ം മന�ിലാ�ണം . അ�കമരഹിത അ�ട�ം വളെര      

നിര് �ായകമാണ് കാരണം ഒരു സമരം ബല�പേയാഗം നട�ിയാല്  അത് ആ�പതിേരാധ        

സമര�ിെ� �പഭാവെ� വിലകുറ��കാണി�ും സാധാരണയായി അതു     

ആരംഭി�ു�ത് അ�കമപൂര് �മായ അടി�മര് �േലാെടയാണ് . അതിനുമ��റം    

എേ�ാെഴ�ിലും �പതിേരാധസമരം മര് �നമുറെയ അവലംബി�ുേ�ാള്     

അതുപലേ�ാഴും സമൂഹ�ിെല ജന�ള�െട പ�ാളി�ം കുറയും , മര് �നം      

നട�ു�തിെ� അപകടസാ��തെയ േനരിടാനു� വിമുഖതെകാ�ാണ് അത്     

സംഭവി�ു�ത് . അവസാനമായി എേ�ാെഴ�ിലും ഒരു സമരം േപാലീസിനും      

പ�ാള�ിനുെമതിരായി ബല�പേയാഗം നട�ാന്  �ശമി�ുേ�ാള്  ആ വ�വ�യിെല      

എതിരാളികള�െട വിശ�സ്തതെയ വിഭജി�ാന്  സാ��മ�ാതാകും . അതുേപാെല     

െവളിെ�ടു�ാ� സമരേ�ാടു� അനുക�കൂടി �പതിേയാഗികളില്  നി�ും     

അ�പത��മാകും . സിവില്  �പതിേരാധ സമരം ചലനാ�കമാ�ു� ചലനേശഷിയു�      

സ�ഭാവ�ിെ� വിപരീതഫലം കാണി�ും . ഒരു സിവില്  �പതിേരാധസമര�ിെ�      

കാരണം സ�ാത��വും എ�ാവര് �ും സാമാേന�ന �പേയാജനം െച��� ഒരു       

സമൂഹെ�കുറി��� സ��ം . ഒരു സിവില്  സമരം ആഹ�ാനം െച���ത് എ�ാ        

പ�ാ�ല�ിലു� ആള�കള�െട �പവൃ�ിയും ൈധര�വുമാണ് . അ�െനയു� ഒരു      

സമൂഹം �പതിേരാധി�് നില് �ു� ആള�കള് �ും ആകര് ഷണീയമാകും അതുേപാെല      

നിലവിലു� വ�വ�ിതിെയ അവസാനി�ി�ണെമ�് അവസാനി�ി�ു�വര് �ും    

ആകര് ഷണീയമാകും . 
 

  



 
ഉ�രണികള്  
 

1. യഥാര് ��ില്  ജനസാമാന�ം സംഘടി�ി�താണ് െതേ� ആ�ഫി�യില്  ഒരു      

പരിവര് �നം െകാ�് വരാന്  സാഹായി�ത് . അത് ഭരണ�ില്  സ�ര് �ം       

െചലു�ി . അവസാനം പരിവര് �ന�ിന് കാരണമായി . അവിെട ഒരു      

സ്തംഭനാവ� ഉ�ാ�ുകയും ആ ദുര് ഘട�പതിസ�ിയില്  സര് �ാരിന് ഒരു      

തര�ിലും  �പതികരി�ാന്  സാധി�ി� . 

േഡാ : ജാന�്  െചരി 

2. ഒരു സമര�ിെല �പധാനകാര�ം �ശ� പിടി�് പ��ക എ�താണ് . ആരും        

�ശ�ി�ാ� ഒരുമൂലയില്  സമരം െച��ക എ�ത് ബലഹീനമ�ാ�      

�പേയാജനമ�ാ� �ശമമാണ് . നി�ള�െട സമരം നി�ള് �് കഴിയു�ിടേ�ാളം      

നി�ള�െട  കാരണ�ിന്  �ശ�പിടി�്  പ�ണം . 

മുഖ് േഷലി  ജാ�് 

3. തീഷ്ണമായ അ�ട�ം പരിപാലനം ത���ള്  െമനയുക , ആസൂ�തണം      

െച��ക , ആള�കെള േചര് �ുക , അതുേപാെല മ�് അനുബ�കാര��ള്       

െച��ക . ഈ കാര��ളഉെട അത�ാവശ�ം ആള�കള്  മന�ിലാ�ു�ി�      

എ�താണ്  അ�കമരഹിത  സമര�ിെല  ഏ�വും  വലിയ  �പയാസം . 
അത്  നിസൃതമായി  സംഭവി�ുകയി� . അത്  �കമാനുഗതമായി  െച�ണം . 

റവ : ജയിംസ്  ലാസന്  

4. അതുെകാ�ാണ് ഈ അടി�മര് �ല്  എതിര്  ഉത്പാദന�മത കാണി�ത് . ഇത്       

ഐസക് ന���െ� മൂ�ാം ചലനനിയമം �പവര് �വും �പതി�പവര് �നേ�യും      

സംബ�ി�ത് േപാെലയാണ് . നി�ള്  അടി�മര് �ലിെ� നിലവാരം     

ഉയര് �ുേ�ാള്  അതനുസരി�് �പതിേരാധ�ിേ�യും നിലവാരം മുകളിേല�്     

ഉയരും . 

ഇവാന്  മാര് വിക് 

 


