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ಮುಕತ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ 
ಜಾಗತಿಕ ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನೆ 
ಮುಕತ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. (http://www.opendemocracy.net) 
 
ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧದ ಟೆ ಫೆಕಾಟ್: ಏಕತೆ, ೕಜನೆ, ಸುತ್ 
ಹಾಡಿರ್ ಮೆರಿಮನ್, 19 ನವೆಂಬರ್ 2010 
 
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಯಶಸುಸ್ ಮತುತ್ ವೈಫಲಯ್ದ ನಡುವೆ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ 
ತರಬಲಲ್ವು: ಏಕತೆ, ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಸುತ್. 
 
ಲೇಖಕರ ಬಗೆಗ್ 
ಹಾಡಿರ್ ಮೆರಿಮನ್ ಅವರು 2005ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ಐ ಎನ್ ಯ ರ್ೕಗಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತುತ್ ರೀಸಚ್ರ್ 
ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು “ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟ ಕಟುಟ್ವುದು: 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಭಾಯ್ಸ ಮತುತ್ 21ನೇ 
ಶತಮಾನದ ಸಾಮಥಯ್ರ್” ಎನುನ್ವ ಜೀನ್ ಶಾಪ್ರ್ ಅವರ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಸಂಪಾದಿ ದಾದ್ರೆ, ಅಲಲ್ದೆ “ಪರಿಣಾಮಾತಮ್ಕ 

ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟಕೆಕ್ ಒಂದು ಮಾಗರ್ದ ರ್” ಎನುನ್ವ ಪುಸತ್ಕದ ಸಹಲೇಖಕ. 
 
ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? 
ರಾಜಕೀಯದ ಲ್ “ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಎಂದೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ” ಎನುನ್ವ 
ನಾಣುಣ್ಡಿಯನುನ್ ನಾವು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡ ಲ್ ಅಗತಯ್ ರುವ ಮುಕಾತ್ಯವು, ಐತಿಹಾ ಕ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು 
ಯಶಸುಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ, ಕೆಲ ಮೆಮ್, ಅವು ತಮಮ್ ರೋಧಿಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತತ್ವೆ.  
ಆದರೆ ಈ ಮುಕಾತ್ಯವು ಕೆಲವು ಚಾರಗಳ ಲ್ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿರುವ 
ಅಂದಾಜನುನ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಮಾಡುವ ನೇರ ಹಾದಿಯನುನ್ ತೆರೆಯುತತ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಶಕಿತ್ಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ 
ಷಯಗಳು ಮತುತ್ ಅ ಂಸೆಯ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದ ನಿಯಂತರ್ಣದಿಂದ ಹುಟುಟ್ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಎನುನ್ವ ಅಂದಾಜು. ಈ 

ಅಂದಾಜು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದದ್ರೆ, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ಹೆಚುಚ್ ಸಶಸ  ಮತುತ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ 
ಹೊಂದಿರುವ ರೋಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ಫಲವಾಗ ದೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹಲವು 
ಯಶ ವ್ೕ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಲ್, ಶತಮಾನಗ ಗೆ ಂದಿನಿಂದ ಗಮನಿ ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, 



ಮುಂದಾಳುಗಳು ಮತುತ್ ಕಾರಣಗಳು ಮಾನವತೆಯಷೆಟ್ೕ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ 
ಪಟಿಟ್ಮಾಡಿದ ಲ್: 

 1930 ಮತುತ್ 1940ರ ಲ್ ಭಾರತೀಯರು ವಾಯ್ಪಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವ ಯ ಮೂಲಕ (ಆಥಿರ್ಕ ಬ ಷಾಕ್ರ, 
ಶಾಲಾ ಬ ಷಾಕ್ರ, ಮುಷಕ್ರಗಳು, ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ, ನಾಗರಿಕ ಅಸಮಮ್ತಿ, ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು) ತಮಮ್ 
ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಹೋರಾಟವನುನ್ ಮಾಡಿ ಗೆದದ್ರು. ಇದು ಭಾರತವನುನ್ ಆಳಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೆ ಇರುವ 
ದೇಶವಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡಿಡ್ ನಂತರ ಬಿರ್ಟಿಷರು ದೇಶವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಒಪಿಪ್ ತು; 

 1950 ಮತುತ್ 1960ರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್ಗಳ ಚಳವ  ಸಮಾನ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಅಭಿಯಾನಗ ಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ ಸಾಂ ಥ್ಕವಾದ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕತೆಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ದೌಬರ್ಲಯ್ವನುನ್ 
ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡು ಂಟೊಗೊಮಿರ್ ಬಸುಸ್ ಬಹುಷಾಕ್ರಗಳು ಮತುತ್ ನಾಶ್ ಲೆಲ್ ಲಂಚ್ ಕೌಂಟರ್ 
ಟಿನ್ಗ ಗೆ ರಾಷಟ್ರ್ವಾಯ್ಪಿ ಬೆಂಬಲವನುನ್ ತಂದುಕೊಟಿಟ್ತು; 

 1965-1970 ನಡುವೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾಮ್ರ್ ವಕರ್ರ◌್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಣಣ್, ವಾಸತ್ವದ ಲ್ 
ಅನುದಾನ ಲಲ್ದ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅ ತ್ತವ್ ರುವ ಸಂಸ ಥೆ್ಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ ೕನಿರ್ಯ ದಾರ್  ನಿಯಾಡ್ರ್ಗಳ ರುದಧ್ ತಮಮ್ ಮುಷಕ್ರ ಮತುತ್ ಬ ಷಾಕ್ರಗಳ ಯಶ ವ್ೕ 
ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿದದ್ವು; 

 1986ರ ಲ್ ಫಿ ಪಿಪ್ೕನ್ಸ್ನ ಲ್ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು ಸೇನಾ ಬಂಡಾಯಗಾರರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಲ ಾಂತರ ಜನರನುನ್ 
ಒಗೂಗ್ಡಿ  ಅಮೆರಿಕ ಪೆರ್ೕರಿತ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿ ಫೆಡಿರ್ನಂಡ್ ಮಾಕೋರ್ಸ್ ರುದಧ್ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ 
ಆ ೕಜಿ ದರು. ಈ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ತನನ್ ಪರ್ಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿತ್ರುವುದು ತಿ ದ 
ಕೂಡಲೇ ಮಾಕೋರ್ಸ್ ದೇಶವನೆನ್ೕ ಬಿಟುಟ್ ಹೋದರು’ 

 1988ರ ಲ್, ಚಿ ಯನನ್ರು ಕೂರ್ರ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿ ಅಗುಸೊಟ್ೕ ಫಿನೊಷೆಟ್ ಹೇರಿದದ್ ಭಯವನುನ್ ಮೀರಿ 
ಪರ್ಚಾರಾಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಮತುತ್ ಅವರ ರುದಧ್ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ನಡೆ ದರು. ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಪಿನೊಷೆಟ್ನ 
ಬೆಂಬಲವನುನ್ ಕಡಿಮೆಗಿ ದ ಕಾರಣ, ಆತನ ಬೆಂಬ ಗನಾದ ಸೇನಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ ಸದಸಯ್ರೇ ಬಿಕಕ್ಟುಟ್ 
ತಾರಕಕೆಕ್ೕರಿದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಆತನಿಗೆ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ ಲಲ್ ಮತುತ್ ಆತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಕೆಳಗಿ ಯಬೇಕಾಯಿತು; 

 1980-1989 ನಡುವೆ ೕಲಂಡ್ ಐಕಯ್ಮತ ಚಳವ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರು ಸವ್ತಂತರ್ ವಾಯ್ಪಾರ 
ಸಂಘಟನೆಯನುನ್ ಆ ೕಜಿ ದರು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ದೇಶವನುನ್ ಸೋ ಯತ್ ಆ ವ್ಕೆಯಿಂದ ವಾಪಾಸು 
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು; 

 1989ರ ಲ್ ವೆಲೆವ್ಟ್ ಕಾರ್ಂತಿ ಎಂದೇ ಪರ್ಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು ಮತುತ್ ಮುಷಕ್ರಗಳು 
ಙಕೊಸೊಲ್ವಾಕಿಯಾದ ಲ್ ಕಮುಯ್ನಿಸಂನಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಸಾತ್ಂತರವಾಗುವಂತೆ 



ಮಾಡಿದವರು. ಅಂತಹುದೇ ಕರ್ಮಗಳು ಪೂವರ್ ಜಮರ್ನಿ, ಮತುತ್ ಲಾಟಿವ್ಯ, ಥುವಾನಿಯ ಮತುತ್ 
ಈಸೊಟ್ೕನಿಯದ ಲ್ 1991ರ ಲ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಅಧಿಕಾರ ಹಸಾತ್ಂತರವನುನ್ ಕಂಡಿವೆ; 

 ಮುಷಕ್ರಗಳು, ಬ ಷಾಕ್ರಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಮತುತ್ ಹೊರಗಿನ ನಿಷೇಧಗಳು 1980ರ ಲ್ ದ ಣ 
ಆಫಿರ್ಕಾದ ಲ್ ವಣರ್ ಭೇಧ ನೀತಿಯನುನ್ 1990ರ ಲ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪರ್ಮುಖ ಪಾತರ್ ವ ವೆ; 

 ನಂತರದ ದಶಕದ ಲ್, ಸಬ್ರ್ಗಳು (2000), ಜಾಜಿರ್ಯನ್ಗಳು (2003), ಮತುತ್ ಉಕೆರ್ೕನಿಯನನ್ರು (2004) 
ಸದ ಚುನಾವಣಾ ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಪರ್ತಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿ 
ನಿಯಂಗಳನು ಅಂತಯ್ಗೊ ದರು; 

 2005ರ ಲ್, ಲೆಬನೀಸ್ಗಳು ರಿಯಾದ ಸೈನಿಕರು ವಶಪಡಿ ಕೊಂಡಿದದ್ ತಮಮ್ ಭೂಮಿಯನುನ್ ವಾಯ್ಪಕ 
ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮರುಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 

 2006ರ ಲ್, ನೇಪಾ ಗಳು ಸಾಮೂ ಕ ಅಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ಆಡ ತವನುನ್ ಮರು 
ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತತ್ಡ ತಂದರು; 

 2007-2009ರ ನಡುವೆ ಂಸಾತಮ್ಕ ಉಗರ್ವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ಮತುತ್ ಸೇನಾ ಆಡ ತದ ಮುಖದ ಲ್, 
ಪಾಕಿಸಾತ್ನಿ ವಕೀಲರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರು ಯಶ ವ್ಯಾಗಿ 
ಸವ್ತಂತರ್ ನಾಯ್ಯವಯ್ವಸ ಥೆ್ಗಾಗಿ ಒತತ್ಡ ತಂದರು ಮತುತ್ ತುತುರ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ದರು. 

 
ಜನರು ಒಪಪ್ದೆ ಇದದ್ ಲ್, ನಾಯಕರು ಆಡ ತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಇಲಲ್ 
 
ಇವುಗಳು ಮತುತ್ ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಇತರ ಚಳವ ಗಳು ಯಶ ವ್ಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಅವುಗಳು 
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶಕಿತ್ಯ ಅಂತರಾತಮ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ವು; ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲಾಲ್ 
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತುತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಆ ಕಾಲಕೆಕ್ ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಒಪಿಪ್ಗೆ, ಸಹಕಾರ, ಮತುತ್ ಅತಯ್ಧಿಕ 
ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ರುವ ಜನಸಾಮಾನಯ್ರ ಸಮಮ್ತಿಯನುನ್ ಅವಲಂಭಿ ದೆ. ೕಗಾಗಿ ಜನರು ತಮಮ್ ಒಪಿಪ್ಗೆಯನುನ್ 
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಬಯ ದ ಲ್ ಮತುತ್ ಸಹಕಾರವನುನ್ ಒಂದು ವಯ್ವ ಥ್ತ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳ ರೂಪದ ಲ್ 
ಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಲ್, ಅವರು ಒಂದು ಶಕಿತ್ಯಾಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆಯಾಗಬಲಲ್ರು. ಜನರು ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ದೆ ಇರುವಾಗ, 

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಮೇಯರ್ಗಳು, ಇಒಗಳು, ಜನರಲ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಶಕಿತ್ ಕೇಂದರ್ಗಳು ಅಂಕೆಯಿಲಲ್ದ ಅಧಿಕಾರದ ಲ್ 
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.  
 
ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ತಂತರ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಮುಷಕ್ರಗಳು, ಬ ಷಾಕ್ರಗಳು, ಸಾಮೂ ಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಅಸಹಕಾರಗಳು ಪಯಾರ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಾಥ್ಪನೆ ಮತುತ್ ಅಕಷ್ರಶಃ ನೂರಾರು ಇತರ ಸೃಜನ ೕಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಲ್ 



ಈ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಅವುಗಳನುನ್ ನೈತಿಕ ಕಾರಣಗ ಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿಲಲ್. ಬದಲಾಗಿ 
ಪಾರ್ ೕಗಿಕವಾದವುಗಳು. ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧದ ಹಾದಿಯನುನ್ ತು ದವರು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಲ್ ಅಂತಹ 
ದಾರಿ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿರುವುದನುನ್ ನೋಡಿದದ್ರು ಮತುತ್ ಇಂತಹ ಪರ್ತಿ ೕಧವು ಯಶಸುಸ್ ಪಡೆಯಲು ತಮಗೆ 
ಲಭಯ್ ರುವ ಸೂಕತ್ ದಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿ ರುತಾತ್ರೆ. 
 
ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು 
 
ಆದರೆ ಈ ಪೆರ್ೕರಣಾತಮ್ಕ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ  ಯಶಸುಸ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತುತ್ ಸಮಕಾ ೕನ ಜಗತುತ್ 
ವೈಫಲಯ್ ಅಥವಾ ಪೂಣರ್ಗೊಳಳ್ದ ಚಳವ ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನೂನ್ ಮುಂದಿಡುತತ್ದೆ. ೕಲಂಡ್ ಮತುತ್ 
ಝೆಕೋಸಾಲ್ವೇಕಿಯಗಳು ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಕಾರ್ಂತಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದ ವಷರ್ವೇ ಟಿಯಾನನೆಮ್ನ್ ಸೆಕ್ವ್ೕರ್ 
ಮಾರಣಹೋಮವನೂನ್ ಕಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದ ಲ್ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಜನರು ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಮಾರ್, ಜಿಂಬಾಬೆವ್, ಈಜಿಪ್ತ್ ಮತುತ್ ಇರಾನ್ನ ಲ್ ಬಳ ದಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಚಳವ ಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಈವರೆಗೆ 
ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಲಲ್. ಪೂವರ್ ತೈಮರ್ನ ಲ್ ಯಶ ವ್ೕ ಸವ್ಯಂನಿಧಾರ್ರದ ಹೋರಾಟವು ಯಶ ವ್ಯಾಗಿದೆ. ಅ ಲ್ ನಾಗರಿಕ 
ಪರ್ತಿರೋಧ ಅಸಾಧರಣವಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಅದು ನಾಗರಿಕರನುನ್ ಆಧರಿ ದ ಚಳವ ಗಳನುನ್ ಆಕರ್ಮಣಕಾರರ ಮೇಲೆ 
ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾದರೆ, ಪಾಯ್ಲೆ ತ್ೕನ್, ಪ ಚ್ಮ ಪಪುವಾ, ಪ ಚ್ಮ ಸಹಾರಾ ಮತುತ್ ಟಿಬೆಟ್ಗಳ ಲ್ ಆ ಹೋರಾಟಗಳು 
ಇನೂನ್ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಲಲ್. 

ಇವುಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು ಏನು? 

ಇವುಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಚಳವ ಗಳು ಯಶ ವ್ಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನುನ್ 
ಸಕಾರಣ ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ ಮಾ ತಿಯುಳಳ್ ಜನರು ಒಪಪ್ಲಾರರು. [1] ಪರ್ತೀ ಪರಿ ಥ್ತಿಯೂ ಅತೀ ಸಂಕೀಣರ್ವಾಗಿತುತ್ 
ಮತುತ್ ನೇರ ಮರಣವು ಅತಿ ಕಷಟ್ವಾಗಿತುತ್. ದಾವ್ಂಸರು, ಪತರ್ಕತರ್ರು ಮತುತ್ ಇತರರಿಂದ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಕೇ ಬರುವ 
ವಾದಗಳೆಂದರೆ, ಪಥಗಳು ಮತುತ್ ಇವುಗಳ ಫ ತಾಂಶವು ಮತುತ್ ಇತರ ಅತೀ ಮುಖಯ್ವಾದ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ 
ಚಳವ ಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಯ್ಪಕ ರಚನೆಗಳು, ಷರತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅತಿ ಷಟ್ 
ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳ ಲ್ ಆಗಿವೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ರೋಧಿಗಳು ಮಾರಕ ಪಡೆಗಳನುನ್ ಬಳಸಲು ಇಚಿಛ್ಸದೆ ಇದಾದ್ಗ 
ಮಾತರ್ವೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತತ್ವೆ ಎನುನ್ವ ವಾದಗಳು ಇವೆ. ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಆಥಿರ್ಕ ಅಹರ್ತೆ (ಅಂದರೆ ಆಥಿರ್ಕ 
ಆದಶರ್, ಆಥಿರ್ಕ ಮಟಟ್ಗಳು, ಆ ತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಧಯ್ಮ ವಗರ್ದ ಅಸತ್ತವ್) ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮಟಟ್ವೂ ಇಂತಹ 
ಚಳವ ಗಳ ಯಶ ಸ್ಗೆ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತಾತ್ರೆ. ಇನೂನ್ ಕೆಲವರು, ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಪಾರ್ಂತೀಯ ಅಧಿನಾಯಕರು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಲ್ರುವುದು ಮತುತ್ ಇತರ ಚಾರಗಳು ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುತತ್ವೆ 
ಎಂದು ವಾದಿಸುತಾತ್ರೆ. ಹೆಚುಚ್ವರಿ ರಚನೆಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನೂನ್ ಇ ಲ್ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು- ಅಂದರೆ 



ಜನಾಂಗೀಯ ವೈ ಧಯ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತುತ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಗಾತರ್, ಭೂಮಿಯ ವಲಯ 
ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಅನೇಕ. ಇವುಗಳ ಲ್ ಬಹುತೇಕ ಥ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಚಳವ ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ ವೆ.  

ರಚನಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ಥ್ತಿಯಾದರಿತ ಅಂಶಗ ಗೆ ರುದಧ್ ಅಂಶಗಳಾಗಿ, ಸಂಘಷರ್ವನುನ್ ಮುಂದಿಡುವಾಗಿನ 
ಚಳವ ಯ ಕೌಶಲಯ್ಗಳನುನ್ ಆಧರಿ ದ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಇಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಧಯ್ವತಿರ್ಗಳು 
ಎಂದು ಯಾವುದನುನ್ ಕರೆಯುತೆತ್ೕವೆ ೕ ಅದು. ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮಧಯ್ವತಿರ್ಗಳು ಚಳವ ಯ ಮೇಲೆ 
ನಿಯಂತರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉಲ ಲೆ್ೕಖಿಸುತತ್ದೆ: ಚಳವ ಯು ಯಾವ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ೕಜನೆಯನುನ್ 
ಆರಿ ಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ; ಜನರನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಒಳಗೊಳುಳ್ವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಅದು 
ಬಳಸುತತ್ದೆ; ಅವರು ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ ಕಟುಟ್ತಾತ್ರೆ; ರೋಧಿಗಳನುನ್ ಎ ಲ್ ಮತುತ್ ಹೇಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡ ದಾದ್ರೆ’ 
ಮತುತ್ ಇತರ ಕೆಲವು ಅಸಂಖಾಯ್ತ ನಿಧಾರ್ರಗಳು ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧವನುನ್ ಸಂ ೕಜಿಸುವುದರ ಲ್ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. 

ನನನ್ ದೃ ಟ್ಕೋನದ ಲ್ ಈ ಕೌಶಲಯ್ ಆಧರಿತ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಯನುನ್ 
ಶೆಲ್ೕ ಸುವವರು ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತುತ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತತ್ದೆ ಅಥವಾ 

ಅಲ ರಲಾಗಿರುತತ್ದೆ. ೕಗೆ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎನುನ್ವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಮಿತಿಯನುನ್ ಮೀರಿರುತತ್ದೆ. ಆದರೆ 
ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟವನುನ್ ಆಧರಿ ದೆ ಎನುನ್ವ ಆವರಣವನುನ್ 
ತಿ ದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಶಯದ ಲ್ರುತಾತ್ರೆ. ಅದು ಸಾಂಘಿಕ ನಡವ ಕೆಗಳ ಲ್ನ ಪರಿವತರ್ನೆಗಳು, 
ನಿಯಂತರ್ಣ ಹೇರ ಬಯಸುವ ಮತುತ್ ದೌಜರ್ನಯ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ರೋಧಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಜನರ 
ಚಳವ ಗ ಗೆ ಮರುಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಪರ್ಕರಣಗಳು ನಡೆದ ರೀತಿಯ ಲ್, ಅದನುನ್ ಸಾಧಿ ರುವ 
ಬಗೆಯ ಲ್ ಅವರು ಬ ಷಕ್ೃತ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಷವಾದ ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತತ್ವೆ ಎನುನ್ವ 
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ.  

ಆದರೆ, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಹಾದಿಗಳು ಮತುತ್ ಫ ತಾಂಶಗಳ ಲ್ ರಚನಾತಮ್ಕ ಪಾತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪೆರ್ೕರಣೆ 
ನೀಡುವ ಥ್ತಿಗಳನುನ್ ಗೌರ ಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಧಯ್ವತಿರ್ ಮತುತ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯನುನ್ 
ಅಲ ಸಬಾರದು. ಅಲಲ್ದೆ, ಮಧಯ್ವತಿರ್ ಮತುತ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ತರಬಲಲ್ವು ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ 
ಚಳವ ಗಳು ವಯ್ತಿರಿಕತ್ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಮಿತಿಯನುನ್ ಮೀರುವುದು, ತಪಿಪ್ ಕೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಬದ ಸಲೂ 
ಸಾಧಯ್ವಾಗಿ ದೆ.  

ಇತರ ಉದಯ್ಮ ಮತುತ್ ಸೇನಾ ಚಿಂತನೆಗಳ ಲ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮಧಯ್ವತಿರ್ಗಳನುನ್ ಕೆಲ ಮೆಮ್ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ 
ನೀಡಿ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಾನವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ  ಏಕೆ 
ಭಿನನ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ? ಒಬಬ್ ಸೇನಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ ಅಥವಾ ಕಾ ೕರ್ರೇಟ್ ಇಒ ಬ  ಅವರ ಕಾಯರ್ ೕಜನೆಯ 
ಫ ತಾಂಶಕೆಕ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತಯ್ ಲಲ್ ಎಂದು ಹೇ ದ ಲ್ ಜೋರಾಗಿ ನಗಬಹುದು. 
ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಘಷಾರ್ತಮ್ಕ ಸಂಪಕರ್ಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಥ್ತಿಗಳನುನ್ ಆಧರಿ  ಪೂವರ್ ನಿಧರ್ರಿತವಾಗಿರುತತ್ವೆ 



ಎಂದು ಜನರು ಆಲೋಚಿ ದದ್ ಲ್, ಸನ್ ಟುಜ್ ಅವರ ಕಾಲ್ ಕ್ ಪುಸತ್ಕವಾಗಿರುವ ದ ಆಟ್ರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಸುಮಮ್ನೆ 
ಅಷೊಟ್ಂದು ಜನಪಿರ್ಯವಾಗಿಲಲ್.  

ಹಾಗಿದದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನದ ಪರ್ಮುಖ ಪರ್ಶೆನ್ಯತತ್ ಮತ ತೆ್ ಗಮನಹರಿಸೋಣ- ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಯನುನ್ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವುದೇನು?- ಐತಿಹಾ ಕ ಚಳವ ಗ ಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಚನಾತಮ್ಕ ಆಯೆಕ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಅಭಾಯ್ಸಗಳತತ್ ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬಹುದು. 
ವೈ ಧಯ್ಮಯವಾದ ಸಾಂ ಥ್ಕ ಆಧರಿತ ಅಂಶಗಳು ಮತುತ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ಒಂದು ಚಳವ ಯ ಫ ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ 
ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಬಲಲ್ದು. ಆದರೆ (ಸರಳತೆಯ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ) ಅವುಗಳನುನ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಪರ್ಮುಖವಾದವುಗ ಗೆ ಭಟಿಟ್ 
ಇ ದ ಲ್, ಯಶ ವ್ೕ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತತ್ವೆ: ಏಕತೆ, ೕಜನೆ 
ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಸುತ್. 

 

ಏಕತೆ, ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಸುತ್ 
ದಲ ಬಾರಿ ಗಮನಿ ದಾಗ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಕಾಣ ದೆ. ಹಾಗಿದದ್ರೂ ಈ ಅಂಶಗಳ 

ಗಾಂಭೀಯರ್ತೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳು ಅತಿಕರ್ಮಣಾತಮ್ಕ ಫ ತಾಂಶಗಳು ಕೆಲ ಮೆಮ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು. ಒಬಬ್ರು 
ಚಳವ ಗಳನುನ್ ಪರ್ಮುಖವಾಗಿ ಯುದಧ್ ತಂತರ್ದ ಲ್ ಮತುತ್ ಮೂಲಮಟಟ್ದ ಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ೕಗಾಗಬಹುದು. 
ಪರ್ತಿ ಂದಕೂಕ್ ತನನ್ದೇ ಆದ ವರಣೆಯಿದೆ. 

ಏಕತೆ ಅತೀ ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳು ತಮಮ್ ಪಾರ್ಬಲಯ್ವನುನ್ ಸಮಾಜದ 
ವೈ ಧಯ್ಮಯ ೇತರ್ಗಳ ಲ್ ಜನರ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯ ಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. ಹೆಚುಚ್ ಜನರ ಚಳವ ಗಳು ಅದನುನ್ 
ಬೆಂಬ ಸುತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ, ಅದರ ನಾಯ್ಯಸಮಮ್ತೆ, ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಯುದಧ್ತಂತರ್ದ ಸಂಗರ್ಹ ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ದೆ. ಯಶ ವ್ೕ 
ಚಳವ ಗಳು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮಮ್ ಸಮಾಜದ ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ತಲುಪುತತ್ವೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುರುಷರು ಮತುತ್ ಮ ಳೆಯರು; ಯುವಕರು, ರಿಯರು ಮತುತ್ ವಯಸಕ್ರು, ಗಾರ್ಮೀಣ ಮತುತ್ ನಗರ 
ಜನಸಂಖೆಯ್; ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರು; ಧಾಮಿರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸದಸಯ್ರು, ರೈತರು, ಕಾಮಿರ್ಕರು, ಉದಯ್ಮ ಜನರು ಮತುತ್ 
ವೃತಿತ್ಪರರು; ರ್ೕಮಂತರು, ಮಧಯ್ಮವಗರ್ ಮತುತ್ ಕೆಳ ಆಥಿರ್ಕ ವಗರ್ವರು; ೕಸರು, ಸೈನಿಕರು ಮತುತ್ 
ನಾಯ್ಯಾಂಗದ ಸದಸಯ್ರು; ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 

ಯಶ ವ್ೕ ಚಳವ ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮಮ್ ಶತುರ್ಗಳ ಬೆಂಬ ಗರನುನ್ ತಲುಪುತತ್ವೆ; ಸು ಥ್ರ ನಾಗರಿಕ 
ಪರ್ತಿರೋಧದ ಒಂದು ಗಟಿಟ್ಯಾದ ಷಯವೆಂದರೆ, ಏಕರೂಪದ ದೃ ಟ್ಕೋನದ ಲ್ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕತೆಯ 
ಸಾಥ್ನಾಂತರವಾಗುವುದು ಮತುತ್ ಅದರ ರೋಧಿಗಳ ಶೆರ್ೕಣುಯ ಲ್ ಓರೆಕೋರೆಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯು ಇರುವುದು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದ ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದ ವಣರ್ಭೇಧ ರೋಧಿ ಚಳವ ಗಳು, ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದದ್ ನಾಗರಿಕ ಗೊಂದಲದ 
ಜೊತೆಗೂಡಿ, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಮನವ್ಯಕೆಕ್ ಕರೆನೀಡಿತುತ್. ೕಗಾಗಿ ವಾಯ್ಪಕ ಬೆಂಬಲ ಮತುತ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ ದೆ್ೕಶಕೆಕ್ 



ಏಕತೆಯನುನ್ ಮೂಡಿ ತುತ್. ಈ ಂದೆ ರಾಷಟ್ರ್ದ ಲ್ ವಣರ್ಭೇಧವನುನ್ ಬೆಂಬ ದದ್ ಬಇ ೕಯರು ಕೂಡ ಈ 
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೆಂಬ ದರು. 

ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರು ತಮಮ್ ಚಳವ ಯು ಯಾವ ದಿಕಿಕ್ನ ಲ್ ಸಾಗಬೇಕು ಎನುನ್ವ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಕೀಣರ್ ನಿಧಾರ್ರಗಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ರಚನಾತಮ್ಕ ಕಾಯರ್ ೕಜನೆಯು ಇದನುನ್ ಮಾಡುವ ಲ್ 
ಪರ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಗತಯ್ ರುತತ್ದೆ. ಒಬಬ್ರ ಉದ ದೆ್ೕಶದ ಗುಣಮಟಟ್ ಹೇಗೇ ಇದದ್ರೂ ಸಹ, ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ 
ರೋಧಿಗಳ ಅನಿದಿರ್ಷಟ್ ಕೃತಯ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾಗಿ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ ತಂದರೂ 

ಕೂಡ ದೌಜರ್ನಯ್ವು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಪರ್ತಿರೋಧದ ತಕಷ್ಣದ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಯ್ಗ ಂದ ಮಾತರ್ವೇ ತನನ್ ಗುರಿ 
ಸಾಧಿಸಲಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಚಳವ ಗಳು ಹೇಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧಗಳನುನ್ ವಯ್ವ ಥ್ತವಾಗಿ ಆ ೕಜಿಸಬಹುದು 
ಮತುತ್ ಸಮಾಜದ ಲ್ ಜನರು ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ೕಜನೆ ರೂಪಿ ದಾಗ 
ಗುರಿಗಳನುನ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಗುರಿ ಇಟಟ್ ಮಹಾತಾವ್ಕಾಂ ೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಯಾವ ಕಾಯರ್ 

ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಬಳಸಬೇಕು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ ಸರಣಿಯ ಲ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸುವುದು; ಚಳವ  
ಯಾವ ಜನರ ಆಶೋತತ್ರಗಳು ಮತುತ್ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತತ್ದೆ ೕ, ಅವರ ಅದನುನ್ ಆಧರಿ  
ಪರ್ಸಾತ್ಪಗಳನುನ್ ಮುಂದಿಡುವ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುವುದು; ಯಾವ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಮೂಹಗಳನುನ್ ನಮಮ್ 
ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ೕಜಿಸುವುದು- ಯಾವ ಅಲಪ್, ಮಧಯ್ಮ ಮತುತ್ ಧೀಘಾರ್ವಧಿ 
ಉದ ದೆ್ೕಶಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು; ಮತುತ್ ಸಂವಹನದ ಹಾದಿಯನುನ್ ಕಟುಟ್ವುದು. ಹಾಗೆ ಮಿತರ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 
ಏಪರ್ಡಿಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳವ ಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಷಯಗಳನುನ್ ಚಚಿರ್  
ಸೃಜನ ೕಲವಾಗಿ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು ಅ ಂಸಾ ಚಳವ ಯು 
ರೂಪುಗೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಸನಿನ್ವೇಶದ ಪ ತರ್ವಾದ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಯ ಅಗತಯ್ ದೆ. ಅವರ ೕಜನಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಳವ ಗಳನುನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ ಸುವುದು, 
ಮೂಲಮಟಟ್ದ ಲ್ ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿ ಗೊಡುವುದು, ಮತುತ್ ಸವ್ತಃ ಅವರ ಸಲಹೆಕಾರರು ಮತುತ್ ಬದಧ್ತೆಯಿಲಲ್ದ 
ತೃತೀಪ ಪಕಷ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘಷರ್ದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಶೆಲ್ೕ ಕೊಳುಳ್ವುದು ನಡೆಯುತತ್ದೆ. 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಯರ್ ೕಜನೆಯನುನ್ ತ್ನಿಂದ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ ತಂದ ಲ್ ಮಾತರ್ವೇ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅತೀ ದೊಡಡ್ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಅ ಂಸಾ ಚಳವ ಯ ಲ್ ಸತ್ನುನ್ ತರುವುದರ ಲ್ 
ಫಲವಾಗುವುದೇ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಸದಸಯ್ರು ಂಸಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ೕಗಾಗಿ, ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಸುತ್- 

ಪರ್ಚೋದನೆಯ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಇರುವ ಜನರ ಸಾಮಥಯ್ರ್- ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 
ಭಾಗವ ದವರ ಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ವಾಸತ್ ಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರುತತ್ವೆ. ಚಳವ ಂದರ 
ಸದಸಯ್ರ ಂಸಾ ಘಟನೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅದರ ನಾಯ್ಯಬದಧ್ತೆಯನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ದೆ ಮತುತ್ 
ರೋಧಿಗ ಗೆ ಂಜರೆತವನುನ್ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಒಂದು ಚಳವ  



ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕವಾಗಿದದ್ ಲ್, ತನನ್ ಹೋರಾಟದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ವಾಯ್ಪಕವಾದ ಸಾಧಯ್ ರುವ ಮಿತರ್ರನುನ್ 
ತಲುಪುವ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಅವಕಾಶವನುನ್ ಪಡೆದಿರುತತ್ದೆ. ಅದರ ಲ್ ರೋಧಿಗಳ ಬೆಂಬ ಗರೂ ಸೇರಿರಬಹುದು..  

ಈ ಚಾರಗಳ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಪೂಣರ್ವಾದ ಅನೆವ್ೕಷಣೆಯು ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧಗಳ ಮೆರಿಟ್ಗಳ ಚಾರ 
ಮತುತ್ ಅದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದ ವಯ್ವ ಥ್ತ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಒಂದು ಪುಸತ್ಕವನೆನ್ೕ ತುಂಬಬಹುದು. ಪರ್ತೀ 
ಚಳವ ಯು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಂಘಿಕವಾದ ಅಥೈರ್ಸು ಕೆಗೆ ಹೊಸತನುನ್ ಸೇರಿಸುತಾತ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಹಾಗಿದದ್ರೂ 
ಈ ರೂಪದ ರಾಜಕೀಯ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಕಲೆ ಮತುತ್ ಾನಗಳತತ್ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು. 
ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯಾಗಿಲಲ್. 

ಆದರೆ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಾದ – ಏಕತೆ, ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಸುತ್- ಕಾಲವನುನ್ ಮೀರಿದೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನಯ್ 
ರೂಪುರೇಷೆಯನುನ್ ತನನ್ ಸದಸಯ್ರರು ಮತುತ್ ಚಳವ ಗಳ ಬೆಂಬ ಗರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ಅದನುನ್ 
ವರದಿ ಮಾಡುವವರು, ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುವವರೂ ಈ ವಲಯದೊಳಗೆ ಸೇರುತಾತ್ರೆ. ಇವರು ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಚಳವ ಯ 
ಥ್ತಿಯನುನ್ ಶೆಲ್ೕ ಸಬಲಲ್ರು. ಇದು ಏಕತೆಯೇ? ಇದರ ಂದೆ ಒಂದು ೕಜನೆ ಇದೆಯೆ? ಇದು ಸತ್ನುನ್ 

ಹೊಂದಿದೆಯೆ? ಈ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಒಂದು ಅ ಂಸಾತಮ್ಕ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಎರಕ ಹೊಯುದ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು 
ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಜಗತತ್ನುನ್ ಬೆಳೆಸುತಾತ್ರೆ. ಭ ಷಯ್ವು ಅದನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರೇ 
ರೂಪಿಸುತಾತ್ರೆ. 

 

[1]ಈ ಲೇಖನದ ಉದ ದೆ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ, ನಾನು “ಯಶ ವ್ೕ” ಚಳವ ಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಗುರಿಗಳನುನ್ ತಲುಪಿದ 
ಚಳವ ಗೆ ಹೇ ದೆದ್ೕನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಫಲಯ್ದ ಚಳವ ಗಳು ಎನುನ್ವುದನುನ್ ತಮಮ್ ಗುರಿ ತಲುಪದ ಚಳವ ಗ ಗೆ 
ಉದ ದೆ್ೕ  ಹೇ ದೆದ್ೕನೆ. ಈ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನದಲೂಲ್ ತಾತಕ್ ಕ ಅಂಶಗ ವೆ. ಒಂದು ಯಶ ವ್ೕ ಚಳವ ಯು ತನನ್ ಆರಂಭಿಕ 
ಗುರಿ ತಲುಪದೆ ಇರಬಹುದು (ಅಂದರೆ 2004ರ ಲ್ ಉಕೆರ್ೕನ್ನ ಲ್ ನಡೆದ ಆರೆಂಜ್ ಚಳವ ) ಆದರೆ ಚಳವ ಯ 
ಸಾಧನೆಗೆ ವಾಯ್ಪಕ ಬೆಂಬಲವು ವಷಾರ್ನುಗಟಟ್ಲೆ ಲಭಯ್ವಾಗಿದೂದ್ ಇದೆ. (ಹೆಚಿಚ್ನ ವರಗ ಗೆ 2010 ನವೆಂಬರ್ 17ರ 
ಉಕೆರ್ೕನ್ ಪರ್ಕರಣದ ಕುರಿತ ಲೇಖನ ‘ದ ಸಟ್ರ್ಗಲ್ ಆಫಟ್ರ್ ಪೀಪಲ್ ಪವರ್ ನ್ಸ್’ ಓದಬಹುದು. ಒಲೆನಾ ಟೆರ್ಗಬ್ 
ಮತುತ್ ಆಕಾಸ್ನಾ ಶುಲಯ್ರ್ ಮುಕತ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಬಗೆಗ್ ಇದನುನ್ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ.) ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ಒಂದು ಚಳವ  ತನನ್ 
ಉದ ದೆ್ೕ ತ ಗುರಿಯನುನ್ ತಲುಪಲು (ಅಂದರೆ 1989ರ ಲ್ ಚೀನಾದ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ಪರ ಚಳವ ) ಫಲವಾದ ಲ್, 
ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಭ ಷಯ್ದ ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ರಚನಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಚಳವ ಯ ಕಾರಣಗಳನುನ್ ಮುಂದೂಡ ದೆ. 
(ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಾ ತಿಗೆ ಚೀನಾ ಮೇಲೆ 2010 ನವೆಂಬರ್ 17ರ ಲೇಖನ ‘ರಿಪೆರ್ಶನ್ಸ್ ಪಾಯ್ರಡಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಚೀನಾ’ ವನುನ್ 
ಲೆಸಟ್ರ್ ಕಟ್ಸ್ರ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಡೆಮಾಕರ್  ಲೇಖನ ಓದಿ.) ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಚಳವ ಯನುನ್ ‘ಯಶ ವ್ೕ’ ಅಥವಾ ‘ ಫಲ’ ಎಂಬ 
ವಗೀರ್ಕರಣಯನುನ್ ಬದ ಸಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ ನಿಜ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶಕಿತ್ಯುತವಾಗಿರಬಹುದು ಮತುತ್ 
ಹಾಗೆ ತಮಮ್ದೇ ರೀತಿಯ ಲ್ ಗಮನಾಹರ್ವಾಗಿರಬಹುದು. 
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