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തുറ� ജനാധിപത�ം 
 

േലാക�ിനുേവ�ിയു� സ�ത��ചി� ഓ�ൺ ഡേമാ�കസിയിൽ �പസി�ീകരി�ത്     
(http://www.opendemocracy.net) സിവിൽ �പതിേരാധ�ിെ� മൂ�ുഘ��ൾ. ഏകത�ം     
ആസൂ�തണം അ�ട�ം  

 

ഹാർഡിമറിമാൻ  19 നവംബർ 2010 

  
േലാകെ��ാടുമു� അ�കമരഹിതസമര�ള�െട വിജയവും പരാജയവും ത�ിലു�     
വ�ത�ാസം മന�ിലാ�ാൻ ഈ മൂ�ു ഘ��ൾ : ഏകത�ം ആസൂ�തണം : അ�കമരഹിത          
അ�ട�ം എ�ിവയ്�ു സഹായി�ും. 
 
േലഖകെന��ി :- 
 
ICNCൽ 2005 മുതൽ 2007 വെര േ�പാ�ഗാമിേ�യും ഗേവഷണ�ിെ�യും ഡയറക്ടറായി        
�പവർ�ി�� “Waging Non Violent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential” lഎ�             
�ഗ�ം എഡി��െചയ്തു. ജേനഷാർ�ിേനാെടാ�ം (Gene Sharp) േചർ�് A Guide to effective          
Nonviolent Struggle എ� �ഗ�ം രചി�ുകയും െചയ്തു.  
 

എ�ാണ് അ�കമരഹിത സിവിൽ �പതിേരാധ സമര�ൾ ശ�ിസമാർജി�ു�ത് 

 

രാഷ്�ടമീമാംസയിൽ നാം അംഗീകരി�ു� ഒരു തത�മാണ് അധികാരം ആരും       
തരു�ത� എ�ായ് േ�ാഴും അത് എടു�ു�താണ്. ഇതിെ� ഉപസംഹാരമാണ്      
അത�ാവശ�മായും ഇതാണ് ചരി�ത�ിെല എ�ാ അ�കമരഹിതസമര�ള�ം വിജയ�ിെല�ി      
േ�ർ�തിെ� �പധാനകാരണം ആ സമര�ിൽ അവർ സമാർ�ി� ശ�ി അവരുെട        
�പതിേയാഗികള�െട ശ�ിേയ�ാൾ കൂടിയതായിരു�ു. 

 
ഈ ഉപസംഹാരം ഒരു സംഘർഷ�ിേല�ും തദ�ാര ഒരു �പത��മായ വഴിതുറ�ു�ത്        

അധികാരം കര�ാമാ�ു�ത് അതുപരമമായി ആരംഭി�ു�ത് വിഭവ�ള�െട     
നിയ��ണ�ിൽ നി�ും അ�കമ �പവർ�ന�ിനു� കഴിവു�തുെകാ�ുമാെണ�ാണ്. ഈ      
ധാരണ പരിപൂർ�മായും ശരിയായാൽ എ�ാ അ�കമരഹിത സമര�ള�ം ഏ�വും       
സുസ�മായ ആയുധ�ള�ം വിഭവ�ള�െട നിയ��ണവുമു� �പതിേയാഗികകള�െട മു�ിൽ      
സ്പഷ്ടമായും പരാജെ�ടണം എ�ാണ് ചരി�തംതുറ�ു കാണി�ു�ത്., അേനകം      
വിജയകരമായ അ�കമരഹിത സമര�ള�െടയും സമയേരഖകാണി�ു�ത് ഒരു നൂ�ാ�്      
പി�ിേല�് േനാ�ിയാൽ മുഖ�എതിരാളികൾെ�തിരായ സമര�ള�െട കാരണ�ള�ം     
മനുഷ�വർ�െ�േ�ാെല ൈവവി��പൂർ�മാണ് അതിെ� ചില ഉദാഹരണ�ളാണ് ചുവെട      
േചർ�ു�ത്. 

 
* 1930 കളിലും 1940 കളിലും ഇ���ാർ നട�ിയ വിപുലമായ നി�ഹകരണ        
�പ�ാന�ിലൂെട (സാ��ികമായ ബഹിഷ് കരണം, സ് കൂള�കൾ ബഹിഷ് കരി�ുക,     
പണിമുട�്, നികുതി നിേഷധം, സിവിലാ�ാലംഘനം, േജാലിരാജിെവയ്�ുക) �ബി�ീഷുകാർ      
ഇ�� ഭരി�ു�തിെന ഭീഷണിെ�ടു�ുകയും ഭരി�ാൻ സാധി�ാ�     
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അവ�സംജാതമാ�ുകയും അവസാനം �ബി�ീഷുകാർ�് വിശ�ാസമായി ഇ��     
ഉേപ�ി��േപാകണെമ�് അ�െന ഇ��യ്�് സ�ാത���ം കി�ി. 
* 1950 കളിലും 1960 കളിലും അേമരി�യിൽ നട� സിവിൽ അവകാശ�ൾ�ുേവ�ി        

നട�ിയ വിപുലമായ സംഘടിത നി�ഹകരണ സമര�ൾ െമ� ് േഗാമറിയിെല ബ�്        
ബഹിഷ് കരണം, നാഷ് വി�യിൽ ല�ുകൗ�റുകളിൽ നട�ിയ കു�ിയിരി�് സമരം       
സു�ാപിതമായ വർ�വിേവചന�ിെ� ദൗർബല�ം പുറ�ുെകാ�ുവരാനും. േദശീയ     
തല�ിൽ പി�ുണസമാർ�ി�ാനും തുല� അവകാശം േനടിെയടു�ാനും സാധി��. 

* 1965 മുതൽ 1970 വെര കാലിേഫാർണിയിെല മു�ിരിേ�ാ��ളിൽ യുൈണ�ഡ് ഫാം        
വർേ�ഴ് സ് തുട�ിയ �പാേദശികമായ സമരം പണിമുട�ുകൾ ബഹിഷ് കരണം േദശീയ       
�ശ�പിടി��പ�ാനും വിജയ�ിെല�ാനും സാധി��. 

* 1986ഫിലിൈ�ൻസിൽ �പേ�ാഭകാരികൾ പ�ാള�ിെല കൂറുമാ��ാരുമായിേചർ�ു    
നട�ിയ അേമരി�ൻ പി�ുണേയാെട െഫർഡിനാെ� മാർേ�ാസിെ� ഏകാധിപത�      
സർ�ാരിെനതിരായ സമരം അേ�ഹ�ിനു കുറ�ുവ� പി�ുണയുെട െവളി��ിൽ      
േവേറ മാർ�മി�ാെത മാർേ�ാസിനു പാലായനം െചേ��ാതായിവ�ു. 

* 1988 ൽ അഗേ�ാ പിനാേഷ തുടർ�ു വ� മൃഗീയമായ േസ��ാധിപത�ഭരണം ജന�ളിൽ         
ഭയം ജനി�ി�ുകയും അതിെനതിരായി ദശല��ൾ പെ�ടു� �പകടനം      
അ�കമരഹിതമായ സമര�ിൽ ജന�ൾ�് ഭയമി�ാ� അവ� വ�ു. ഈ       
സമര�ള�െട അന�രഫലമായി പിനാേഷയുെട പി�ുണകുറയുകയും അേ�ഹെ�     
സഹായി��െകാ�ിരു� പ�ാള�ിെല ഗൂഢസംഘം സമര�ിെ� മൂർ�ന�ാവ�യിൽ     
പി�ുണ പിൻവലി�ുകയും അേ�ഹ�ിനും അധികാര ൈകമാ�ം നടേ��തായും      
വ�ു. 

* 1980 മുതൽ 1989 വെര േസാളിഡാരി�ി �പ�ാന�ിെ� ഭാഗമായി േപാള�ുകാർ        
സംഘടി�ി� ഒരു സ�ത�� െതാഴിലാളി �പ�ാനം േസാവിയാ�് ഭരണ�ിൽ നി�ും        
േപാള�ിെത േമാചി�ി��. 

* 1989 ൽ െചേ�ാേ�ാവാ�ിയയിൽ നട�ിയ െവൽവ��സമരം എ�റിയെ�ടു�      
സമാധനപരമായ പണിമുട�ുകള�ം �പകടന�ള�ം ക���ണിസ�ിൽ നി�ും ഒരു      
പരിവർ�നമു�ാ�ി. 1991 ൽ ഇേതതര�ിൽ നട�ിയ അ�കമരഹിത സമര�ൾ       
കിഴേ� ജർ�നിയിലും ലാ�ിവ, ലിത�ാനിയ എസ് േതാണിയ എ�ീരാജ��ളിലും      
സമാനമായ അധികാരൈകമാ��ള��ാ�ി. 

* 1980 കളിൽ െതേ� ആ�ഫി�യിൽ ബാഹ�ശ�ികള�െട അംഗീകാരേ�ാെട നട�ിയ       
പണിമുട�ുകൾ ബഹിഷ് കരണ�ൾ, അനുസരണയി�ായ്മ എ�ീ സമര�ൾ 1990 െ�       
ആദ�പാദ�ളിൽ വർ�വിേവചനം അവസാനി�ിേ��തായിവ�ു. 

* തുടർ�ു� ദശക�ളിൽ 2000 ൽ െസർബിയാ�ാരും 2003 ൽ േജാർജിയ�ാരും 2004         
ഉേ�കനിയ�ാരും ജന�െള സംഘടി�ി��മായി െതരെ�ടു��നട�ി ഏകാധിപതൃ     
ഭരണം തുടരാനാ� �ശമ�ൾ അവസാനി�ി��. 

* 2005 ൽ െലബനനിൽ സിറിയൻ പ�ാളം രാജ�ം ക�ട�ാൻ നട�ിയ �ശമം വിപുലമായ          
അ�കമരഹിതമായ �പകടന�ള�െട ഫലമായി അവസാനി�ി��. 

* 2006 ൽ േന�ാളികൾ നട�ിയ വിപുലമായ സിവിൽ നിയമനിേരാധന�ിെ�       
അന�രഫലമായി സിവിൽഭരണം പുന:�ാപി�ാൻ സാധി��. 

* 2007 മുതൽ 2009 വെര പാകി�ാനിൽ നട� സായുധപടെയാരു��ിെ�യും       
പ�ാളഭരണാധികാരിയുെട മ���ിൽ, വ�ീല�ാർ, സിവിൽ സംഘടനകൾ സാധാരണ      
പൗരൻമാർ നട�ിയ സമര�ിെ� ഫലമായി ഒരു സ�ത�� നിയമ വ�വ�        
പുനഃ�ാപി�ാനും അടിയ�ിരാവ�ാ നിയമ�ൾ പിൻവലിേ��തായും വ�ു.  



ജന�ൾഅനുസരി�ിെ��ിൽ ഭരണാധികാരികൾ�് ഭരി�ാൻസാധി�ാെത     
വരും 
 

ഈ സമര�ള�ം അതുേപാെല സമാനമായ സമര�ള�ം വിജയി�തിെ�      
�പധാനകാരണം അവ അടി�ാനപരമായി അധികാരെ� സംബ�ി�് ഒരു അ�ർ       
ദർശന�ിെ� അടി�ാന�ിലായിരു�ു. അതായത് മി�വാറും എ�ാ �ാപന�ള�ം      
സംഘടനകള�ം ആ�ശയി�� േപാരു�ത് ഒരു വിപുലമായ സാധാരണ ജന�ള�െട തുടർ�ു        
വരു� അംഗീകാരം, സഹകരണം, വിേധയത�ം എ�ിവയുെട അടി�ാന�ിലാണ്.      
അതുെകാ�് ഒരു സംഘടിതവും ത��പരവുമായ രീതിയിൽ ജന�ൾ അവരുെട       
അംഗീകാരവും സഹകണവും പിൻവലി�ാൻ �ശമി�ാൽ അവർ�് ബലാൽ�ാരമായി      
അധികാരം പിടിെ�ടു�ാൻ സാധി�ും. ജന�ൾ അനുസരി�ാൻ വിസ�തി�ാൽ അവർ       
തിരെ�ടു� �പസിഡ��മാർ, േമയർ, സീ ഈ ഒ ജനറൽ തുട�ിയ അധികാരം         
ൈക�ിടിയിൽ ഒതു�ി വ�ിരി�ു�വർ�് അനിയ��ിതമായ അധികാരേ�ാെട ഭരി�ാൻ      
സാധി�ാെത വരും. 

 
അ�കമരഹിത സമരത���ൾ, പണിമുട�് ബഹിഷ് കരണം വലിയ �പകടന�ൾ      

സിവിൽ ആ�ാലംഘനം സമാ�ര �ാപന�ൾ �പവർ�ി�ി�ുക ആല�ാരികമായി      
സൃഷ്ടിപരമായ �പവർ�ന�ൾ തുട�ിയ മാർ��ളാണ് അവലംബി��േപാരു�ത്. അവ      
ഉപേയാഗി��േപാരു�ത് ധാർ�ികതയുെട അടി�ാന�ിലാണ്. സിവിൽ �പതിേരാധ     
സമരമാർ�ം സ�ീകരി�ി��� പലർ�ും കാണാൻ സാധി�ു� അവരുെട രാജ��ിെ�       
ചരി�ത�ിലും മ�� ഇതരരാജ��ളിലും ഇേത സമരത��ം �പേയാഗി�തായും ഇതാണ് ഏ�വും        
ന� രീതിഎ�ും മന�ിലാ�ും. 
 
ൈനപുണ�വും നിബ�നകള�ം 

ഇ�ര�ിൽ �പേചാദനമാർജി�ാൻ സാധി�ു� വിജയ�ളിൽ എ�ി േചർ�്      
സമര�ള�ം അതുേപാെല സമകാലീന ചരി�ത�ിൽ പരാജയെ��േതാ അവസാനി�ി�ാൻ      
സാധി�ാ�േതാ ആയ സമര�ള�ം കാണാം. േപാള�ിലും െചേ�ാസ് ളാവാ�ിയയിലും      
സമര�ൾ വിജയി� അേത വർഷം ടിയാനൻെമൻ സ�കയറിെല കൂ�െ�ാലയും നാം        
ക�താണ്. കഴി� ഭാഗ�ിൽ ഇേത തര�ിലു� അ�കമരഹിത സമര�ൾ       
ഇേതത���ൾ തെ� �പേയാഗി�് ബർ�, സിംബാേവ, ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ എ�ീ രാജ��ളിൽ         
തുടർ�ു വരു� സമര�ൾ ഇതുവെരയും ല���ാനെ��ാൻ സാധി�ി�ി�. സ�യം       
നിർ�യാവകാശ�ിനുേവ�ി അ�കമരഹിതസമരം കിഴ�ൻ തിമുറിൽ ആവശ�മായിരു�ു.     
പേ� മ�� ചിേലട�ളിൽ അധികാരം ൈകവശെ�ടു�ു�വർെ�തിരായ സമര�ൾ      
അ�കരഹിത മാർ��ളിൽ കൂടിയായിരുെ��ിൽ കൂടി- പാലസ്തീൻ, പടി�ാറൻ പാ��വാ       
പടി�ാേറസഹാറാ ടിബ�� എ�ീ രാജ��ളിൽ ഇേ�ാഴും പരിഹരി�െ�ടാെത      
നിലനിൽ�ുകയാണ്. 

 
ഈ സമര�ളിലും മ�� പലസമര�ളിലും എ�ുെപാരു�േ�ടുകളാണ് കാരണമാകു�ത്. 

ഈ സമര�ള�ം മ�നവധിസമര�ള�ം പരാജയ�ിേലേ�ാ വിജയ�ിേലേ�ാ     
നയി�തിെ�ഘടക�ൾ ആ വിഷയം ന� അറിവു�വരും യു�ിസഹജമായി      
ചി�ി�ു�വരും സ�തി�ു�തായിരി�ി�. ഓേരാ സാഹചര�വും ഉയർ� നിലവാര�ിൽ      
സ�ീർ�വും �പത��മായി അതിെ� അത�ാഹിത�ിൽ എ�ിേ�രു�തും വളെര ന�താണ്       
പ�ിത�ാരും, പ�ത�പവർ�കരും മ��പലരും വയ്�ു� വാദഗതികൾ ഈ സമര�ള�െട       
അന�രഫല�ള�ം സ�ാരമാർ��ള�ം ഒരു അ�കമരഹിതസമര�ിൽ നി�യി�െ�ടു�ത്     
ആ സമര�ള�െട ഘടന, ആസമര�ള�െട അവ� ഓേരാസമര�ള�ം �പവർ�ിയിൽ       
െകാ�ുവ� �പേത�കസാഹചര��െളയും അടി�ാനെ�ടു�ിയായിരി�ും. 

 
ഉദാഹരണമായി ഒരു വാദഗതിയിൽ അ�കമരഹിതസമര�ൾ ശ�ിയാർ�ി�ു�     

സമൂഹ�ിെല ഭരണധാകാരികൾ മാരകമായ ശ�ി�പേയാഗി�ാൻ    
വി�മതി�ു�തുെകാ�ാണ്. മ��� വരുെട വാദമുഖം �പേത�ക ചില സാ��ിക       



മാനദ��ൾ (സാ��ിക തത�സംഹിത, വരുമാന നിലവാരം, സ��ിെ� വിതരണം,       
മ��വർ��ിെ� സാ�ി��ം) ഒരു സമര�ിെ� വിജയെ� നി�യി�ു�തിൽ      
നിർ�ായകമാണ്. എ�ി��ം മ��ചിലരുെട വാദം ഒരു സമര�ിെ� അന�ര ഫല�െള        
നിയ��ി�ു� ചലനാ�കമായ കാരണ�േള�ാൾ �പാധാന�മർഹി�ു�ത്, സൂ�ർ     
ശ�ികള�െട സ�ാധീനവും �പാേദശിക നായകൻമാരുെട പ�ുമാണ്. ഇതിനധികമായി ഒരാൾ�്       
ഉ�രി�ാൻ സാധി�ു� ഉദാഹരണ�ൾ വർ��ള�െട ൈവവിധ�ം രാഷ്�ടീയവും      
സാംസ് കാരികവുമായ ചരി�തം ജനംസംഖ�യുെട രൂപം ഭൂമിയുെട �പേത�കത അ�െന പലതും        
യഥാർ��ിൽ മുകളിൽ പറ� പല�പേത�കതകള�ം തീർ�യായും ഒരു സമര�ിെ�       
ഗതിെയ സ�ാധീനി�ും. 

 
ഘടനാപരവും നിബ�നാപരവുമായ ഘടക�ള�െട �പതിരൂപമായ േവെറാരു ഘടകം      

സമരം ആവിഷ് കരി�ു�തിലും തുടർ�ുെകാ�ുേപാകു�തിലും കാണി�ു�    
നിപുണതയാണ്. ഇതിെന പ�ിത�ാർ ഏജൻസികൾ എ�ു പരമാർശി�ു�      
ചലനാ�കശ�ികളാൽ ഒരു സമര�ിനു പരിപൂർ�മായ നിയ��ണമു�് ഒരു സിവിൽ       
സമര�ിൽ എടുേ�� അേനകം തീരുമാന�ളിൽ ചിലത���പധാനകാര��ൾ     
െതരെ�ടുേ��ത് ആള�കെള സംഘടി�ി�ാനുപേയാഗി�ു� ഭാഷ അവെര എ�െന      
ഒ�ി�� നിറു�ാം ആെരാെ�യായി സഖ�മു�ാ�ാം �പതിേയാഗിെയ എവിെട എ�െന       
ല��ം വയ്�ണം എ�ിവ വളെര �പധാനമാണ്. 

അ�കമരഹിത സമര�ള�മായി ബ�െ�ടു�വരും അതിെന അപ�ഗഥി�ു�വരും     
ഒ�ുകിൽ അ�പധാന�ം എ�ു വിലയിരു�ു�േതാ �ശ�ി�ാെത േപാകു�േതാ ആയ       
ഘടക�ളാണ്. നിപുണതെയ അടിസഥാനമാ�ിയു�വ എ�് എെ� വീ�ണം. എ�ുെകാ�്       
ഇത് ഈ േലഖന�ിെ� ഉേ�ശ��ിലു�ത�. ഒരു കാരണം ആള�കൾ സംശയി�ു�ു അഥവാ         
അറിയു�ി� ഏതു പീഠികയിലാണ് ഒരു അ�കമരഹിതസമരം     
അടി�ാനെ�ടു�ിയിരി�ു�െത�് സംഘടിതമായ െപരുമാ��ളിലൂെട അധികാരം    
എവിെടയാേണാ കു�ുകൂടിയിരി�ു�ത് അതായത് �പതിേയാഗികളിൽ നി�ും ആള�കള�െട      
സമര�ളിേല�് മാ�െ�ടണം. അതിനുപകരം അവർ ധരി�ു�ത് ചില�പേത�കം ബാഹ�മായ       
ച�ലഘടക�ൾ അസാധാരണമായ സാഹചര��ൾ സംഭവി�തുെകാ�ാണ്    
ഇതുസംഭവി�െത�്. 

എ�ായാലും നമു�് ഘടക�ള�െടയും അവ�കള�െടയും ഒരു സമരെ�      
സ�ാധീനി�ു�ു എ�ു ആദരി�ാം. ഏജൻസികെളയും ൈനപുണ�െ�യും     
താഴ്�ി�ാണി�ാെത സമര�ിെ� അന�രഫല�െള വിലയിരു�ാം. യഥാർ��ിൽ     
ഏജൻസികള�ം നിപുണതയും �പതികൂലസാഹചര��െള വലയം െച�ാനും     
�പതീകൂലസാഹചര��െള അനുകൂലമാ�ാനും ചില സ�ർഭ�ളിൽ വ�ത�ാസെ�ടു�ാനും     
ഏജൻസികൾ�ും ൈനപണ��ിനും സാധി�ി���്. 

പ�ാളെ� കുറി��� ചി�കൾ ബിസിന�് തുട�ിയ മ�� വി�ാനശാഖകളിലും       
ഏജൻസിയും നിപുണതയും ഒരു സാധാരണ അറിവായിപരിഗണി�ുേ�ാൾ അതിെ�      
�പാധാന�വും �പാഥമികതയും വ��മാകു�ു. അേ�ാൾ പിെ� എ�ുെകാ�് അ�കമരഹിത       
സമര�ളിൽ ഇവയ്�ു �പാധാന�ം െകാടു�ുകൂടാ. ഒരു മിലി�റിജനറേലാേടാ ചീഫ്       
എക് സിക���ീവ് ഓഫീസേറാേടാ നി�ൾ പറയുകയാണ് ത���ൾ�് �പാ�ീയമായ      
�പാധാന�േമയു�� എ�ു പറ�ാൽ അേ�ഹം ചിരി�ും. സൺസു എഴുതിയ മഹ�ായ        
�ഗ�ം The Art of War യു��ിെ� കല എ� �ഗ��ിനും ഇ�തേ�ാളം �പാധാന�മു�ായത്           
ആള�കൾ ഇ�പകാരം ചി�ി�ിരി�ാം അതായത് ഒരു സംഘർഷം ഒരു സമരം അതിെ�         
�പതി�പവർ�ന�െള�ാം ഇേ�ാഴും ഭൗതീകസ��ുകൾ േനരേ� ഉറ�ി�താെണ�്     
പറയു�ിനാലാണ്. 

ഈ േലഖന�ിെ� ആമുഖ�ിൽ പറ� േചാദ��ിേല�് തിരിെക വ�ാൽ       
എ�ാണ് അ�കമ രഹിത സമര�െള വളെര ശ�ിമ�ാ�ു�െത�ു ചി�ി�ാം.       
ചരി�ത�ിെല മുഹൂർ��ളിൽ നി�ും െതര�ുക�ുപിടി� നയത�� തീരുമാന�െള ന�       
രീതിയിലുളള �പവർ�ന�െളയും േനാ�ി ഉ�രം ക�ുപിടി�ാൻ �ശമി�ാം. അേനകം       
ഏജൻസികെള അടി�ാനെ�ടു�ിയ ഘടക�ള�ം നിപുണതയും ഒരു സമര�െ�      
അന�രഫല�െള സ�ാധീനി�ും. (വളെര ലഘുവായി പറ�ാൽ) ന�ൾ ചില       
അത�ാവശ�ഘടക�ള�െട സാരാംശെമടു�ാൽ അതിൽ നി�ും വിജയ�ിെല�ിേ�ർ�്     



സമര�ളിൽ നി�ും ഉരു�ിരി�ുവരു� മൂ�ുഘടക�ൾ ഉയർ�ുവരും.അവയാണ്     
ഏകത�ം ആസൂ�തണം അ�കമരഹിത അ�ട�ം എ�ിവ. 
 
ഏകത�ം ആസൂ�തണം അ�ട�ം 

�പഥമവീ�ണ�ിൽ തെ� ഈ ധർ��ള�െട �പാധാന�ം സ�യം െവളിവാകു�താണ്.       
ഒരു സമര�ിെ� പരമ�പധാനമായ ത��പരവും സൂ�മവുമായ തല�ിൽ അതിെന ഒരാൾ        
വീ�ി�ുേ�ാൾ അതിെ� പടർ�ു പ�ലി�തും ഈ ധർ��ള�െട �പാധാന�ം പലേ�ാഴും        
കാണാെത േപാകു�ു. ഓേരാ ഗുണവും വിപൂലീകരണം അർഹി�ു�ു. 
 
ഏകത�ം 

ഏകത�ം വളെര �പാധാന�ം ഒരു അ�കമരഹിത സമര�ിൽ അർഹി�ു�ത് ആ        
സമര�ിെ� ശ�ിസമാർ�ി�ു�ത് സമൂഹ�ിെല വിവിധ തല�ളിലു� ആള�കള�െട      
പ�ാളി�ം മുേഖനയാണ് േനടു�ത് ലഘുവായി�റ�ാൽ എ��ിനാണ് കൂടുതൽ      
�പാധാന�ം. ഏ�വും കൂടുതൽ ഒരു സമര�ിൽ ആള�കള�െട പ�ാളി�മുേ�ാ, അ�തേ�ാളം        
അതിെ� നിയമസാധ�തയും ശ�ിയും ത���ള�െട ആെക�ുകയും വർ�ി�ും.      
വിജയകരമായ എ�ാ സമര�ള�ം അതുെകാ�ു നിര�രമായി അവരുെട സമൂഹ�ിെല       
കൂടുതൽ ആള�കള�മായും ബ�െ�ടും. സ്�തീകൾ പുരുഷൻമാർ യുവാ�ൾ      
�പായപൂർ�ിയായവർ �പായാധിക�മു�വർ �ഗാമീണജന�ൾ പ�ണവാസികൾ    
ന��നപ��ൾ മതസംഘടനകള�െട അംഗ�ൾ, മ��വർ�ികൾ, താഴ�്     
സാ��ികവർ��ിൽ െപ�വർ, േപാലീസുകാർ, പ�ാള�ാർ, നിയമവൃ��ിെല ആള�കൾ,      
കൂടാെത മ�� സമൂഹ�ിൽ മ�ാള�കൾ എ�ിവരുമായാണ് നിര�രം ബ�െ�ടു�ത്. 

 
വിജയകരമായി�ീരു� സമര�ൾ ൈകനീ���ത് എതിർ ക�ിയിൽെ��     

�പതിേയാഗികെള പി�ുണയ്�ു�വരുെട സഹായം േനടാനാണ് ഒരു അ�കമരഹിത സമരം       
തുടർ�് െകാ�ുേപാകണെമ�ിൽ ഒരു ഏകീകരണ ദർശനം ഉ�ായിരി�ണം. അതായത്       
പി�ുണയുെട കൂറുമാ�ം എതിർക�ിയുെട പലെര�ിലും ഉൾെ��യാള�കളിൽ നി�ുമാണ്.      
ഉദാഹരണമായി െതേ�ആ�ഫി�യിൽ നട� വർ�വിേവചന�ിെനതിരായി നട�ു     
െകാ�ിരി�ു� സമരം സിവിൽേമഖല അലേ�ാലെ�ടു�ിെ�ാ�ും േദശീയ അനുര�നം      
സൃഷ്ടി�� വിപുലമായ പി�ുണ സമാർജി��ം ഒരു പരിവർ�ന�ിനുേവ�ിയു� ഐക�ം       
ഊ�ിയുറ�ി��ം അതിൽ േനരേ� െവ��ാരുെട അനുഭാവികൾ അതായത് വർ�വിേവചന       
രാഷ്�ട�ിെന ആ�ഗഹി� ആള�കള�െട സഹകരണേ�ാടുമാണ്. ഒരു അ�കമരഹിത      
സമര�ിൽ പെ�ടു�ു�വർ അവരുെട സമര�ിെ� ശ�ിെയ സംബ�ി�� പലേ�ാഴും       
സ�ീർ�മായ തീരുമാനം എടുേ��തായും വരും ത�� �പധാനമായ ആസൂ�തണം ഇ�െന        
െച���തിൽ വളെര �പാധാന�ം അർഹി�ു�ു. ഒരു സമര�ിെ� േമ�െയ�ു       
അവഗണി��െകാ�െ��ിൽ കൂടി ധാർ�ികമായി െചറു�ുനിൽ�ാൻ സാധി�ാ�     
അ�കമം എതിർക�ിയിൽ നി�ും ഉ�ായാൽകൂടി അടി�മർ�ലിെന അതിജീവി�ു�ത്      
നിസൃതവും നവീകരി�തുമായ �പതിേരാധ�ിെ� മാർ��ിലൂെടയാകണം അ�െനയു�     
�പവർ�നം ന� രീതിയിൽ തെ� നട�ിലാ�ണം. സമര�ൾ�് കാലൈദർഘ�ം       
അനുഭവെ��ത് എേ�ാഴാേണാ �പതിേരാധം �കമാനുഗതമായും ന� രീതിയിൽ      
സംഘടി�ി�െ��തും അത് അതിെ� ല���ിേല�് േക��ീകരി��െകാ�ാണ് ആള�കൾ      
സ�ീകരി�ു�ത്. എ�ുത��മാണ് തീരുമാനിേ��ത് അവ എ�െന �കമാനുഗതമായി      
�പവർ�ിയിൽ െകാ�ുവരണം. ഒരു പരിവർ�നെ� ല��െ�ടു�ി ആള�കള�െട      
ആഭി�പായമനുസരി��ം പരാതികൾ�ു പരിഹാരം ക�ു മുേ�ാ��േപാകണം എ�ും      
തീരുമാനി�ണം. ആ സമരം ഏതു ജന�െളയാേണാ �പതിനിധീകരി�ു�ത് ഏത്       
സമൂഹെ�യാേണാ ഉേ�ശി�ു�ത് അവരുമായി സംവദി�� ത���ൾ പി�ുടർ�്      
�ഹസ�കാല മ��കാല ദീർഘകാല ല���െള പി�ുടരണം വാർ�ാവിനിമയ ശ�ംഖല       
രൂപെ�ടു�ി അതുെകാ�ു സഖ��ള�ം മ��� ചർ�കൾ�ും സാഹചര�ം ഒരു�ി ആ        
�പശ് നെ� അ�കമരഹിതസമരവുമായി ബ�െ�ടു�ി ത���ൾ സ�ീകരി�ണം. അ�െന      
െച�ാൻ ഒരു സമൂലമായ സാഹചര��ള�െട അപ�ഗഥനം നട�ണം എവിെടയാേണാ അ�കമ        
രഹിത സമരം നടേ��ത് ആസൂ�തണ�ിെ� ഭാഗമായി ഔപചാരികമായും സമരെ�       
ശ�ിെ�ടു�ാൻ അറിവുകൾ േശഖരി�ണം. അത് താേഴ�ിടയിലു� ആള�കള�െട      



�പതിേയാഗികള�െടയും നിഷ്പ�മതികള�െടയും വീ�ണെ� മന�ിലാ�ിയും    
സംഘർഷ�ിെ� മുേ�ാ���ഗതി മന�ിലാ�ാം. 

 
അവസാനമായി ഒരുത��ം ശ�ിയാർ�ി�ു�ത് ഒരു അ�ട�മു� രീതയിൽ      

അതു�പാവർ�ികമാകുേ�ാഴാണ്. ഒരു ന� അ�ട�മു� അ�കമരഹിതസമര�ിെ�യും     
ഏ�വും വലിയ അപകടം ചില സമയം ആ സമര�ിൽ പെ�ടു�വരിൽ ചിലെര�ിലും അ�കമ          
�പവർ�ന�ിനു �ശമി�ുേ�ാഴാണ്. അതുെകാ�് അ�കമരഹിത അ�ട�ം     
എ�ുേ�ശി�ു�ത് �പേകാപന�ൾ ഉ�ായാലും അ�കരഹിതമായി�െ�    
മുേ�ാ��െകാ�ുേപാകുേ�ാഴാണ്. ഈ അ�ട�ം എേ�ാഴും സമരഭട�ാരിൽ     
ഓർ�െ�ടു�ാൻ നിര�രം �ശമി�ണം. ഇതിനു �പാേയാഗികമായ     
ചിലകാരണ�ൾകൂടിയു�്. സമര�ാരിൽ നി�ും ഏെത�ിലും അ�കമ�പവർ�നം     
ഉ�ായാൽ നാടകീയമായി ആ സമര�ിെ� നിയമസാധ�ത കുറയ്�ുകയും �പതിേയാഗി�്       
അടി�മർ�ൽ നട�ാനു� ഒരു�മാപണം കൂടിയാണ് അതിനുപരി ഒരു സമരം       
നിര�രമായി അ�കമരഹിതമായി തുടർ�ാൽ അതു ഒരു വിപുല ശ�ംഖലയിൽെ��       
ശ�ിശാലികളായ സഖ�ക�ികെള സമര�ിെ� ഗതിയിൽ തെ� ആകർഷി�ാനും      
സാധി�ും അവരിൽ ചിലർ എതിർ ക�ികെള പി�ുണയ്�ു�വരായിരി�ും. 

 
ഈ ധർ��െള കുറി��� ഒരു നീ� അേന�ഷണം നട�ിയാൽ അതു വിവരി�ാൻ         

പുസ്തക�ൾ തെ� േവണം അേതസമയം അ�കമരഹിത �പതിേരാധം എ�വിഷയം       
�കമാനുഗതമായ പഠന�ിനു വിേധയമാ�ാവു�തുമാണ്. ഓേരാ സമര�ിൽ നി�ും      
ഉയർ�ുവരു� ഈ �പതിഭാസ�ിെ� കൂ�ായ അറിവ് വീ�ും അറിവും കൂടുതൽ        
േരഖെ�ടുേ��തും വികസി�ിേ��തുമാണ്.. 

 
ഈ മൂ�് ധർ��ൾ ഏകത�ം ആസൂ�തണം അ�ട�ം എ�ിവ സമയാതീതവും ആ         

സമര�ിൽ പെ�ടു�ു� വർ�ും അതിെന പി�ുണയ്�ു�വർ�ും     
ഒരുെപാതുവായച��ൂട് കാണാൻ സാധി�ും അതുേപാെല അവർ�ും അതിെന റിേ�ാർ�്       
െച���വർ�ും അതിെന�ുറി�� പഠി�ു�വർ�ും ഈ സമര�ിെ� അവ�െയ�ുറി�്      
വിലയിരു�ാൻ സാധി�ും. ഈ സമരം ഏകീകൃതമാേണാ? ഇതിെ� തത�സംഹിതെയ       
�പതിനിധാനംെച���വരും അവരുെട �പവർ�ന�ള�െട ഒരു സമാധാനം നിറ�തും      
നീതിയു�വുമായ ഒരു േലാക�ിേല�ുെവളി�ം വീശും. അ�െന െച�ാൻ      
ഇറ�ി�ിരി�വർ ഒരു പുതിയ ഭാവി�് രൂപം െകാടു�ും. 

 
ഈ േലഖന�ിെ� ല���ിനുേവ�ി ഞാൻ വിജയ�പദമായ സമരെ� അതിെ�       

ല���ിെല�ിേ�ർ�ുെവ�ും പരാജയെ��വെയ ല���ിെല�ിേ�രാ�വെയ�ും   
നിർവചി�ാം. ഈ നിർവചന�ിൽ ഒരു �പാപ�ികമായ ഘടകം കൂടിയു�്. ഒരു        
വിജയ�ിെല�ിേ�ർ� (ഉദാഹരണമായി 2004 െല ഉ�കയിനിൽ നട� ഓറ�ുസമരം)       
സമര�ിനുേശഷമു� വർഷ�ളിൽ െവ��വിളി ഉ�ാവുകയും അതിെ�, േന��ള�െട      
�പതി�ായ മ�ുകയും ഉ�ായി. (കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് ഉ�കനിയൻ േകസ് നവംബർ 17 2010          
ൽ �പസി�ീകര� ഓ�ൺ െഡേമാ�കസിെയ�ുറി�് ഒേലനാ�ടിഗബും ഒക് സാനാ ഷുല�ാർ       
എഴുതിയ േലഖനം വായി�ുക 'The Struggle after people power wins' ജന �ൾ അധികാരം            
േനടിയതിനു േശഷമു� സമര�ൾ. 

 
ഇതിനു േനർവിപരീതമായി ഒരു സമരം അതിെ� ല���ൾ േനടാൻ പരാജയെ��ത്        

(1989 ൽ ൈചനയി�പീെഡേമാ�കസി സമരം) പാർശ� ഫല�ൾ വരുകാല�ളിൽ സൃഷ്ടി�ും        
അത് സൃഷ്ടിപരമായി ആ സമര�ിെ� കാരണ�െള വർ�ി�ി�ും (ൈചനീസ് സമരെ�        
സംബ�ി�� കൂടുതൽ വിവര�ൾ അറിയുവാൻ ഈ േലഖനം വായി�ുക െല�ർ കർ�് സ്         
ഓ�ൺ െഡേമാ�കസിെയ�ുറിെ�ഴുതി “Repression’s Paradox in China” നവംബർ 17 2010)         
അത�ാവശ�മായും സമര�െള വിജയി�വെയ�ും പരാജയെ��വെയ�ും വർ�ീകരണം ഒരു      
�പേത�കസമരെ� നടേ��തി� എ�ാൽ അവയുെട അന�ര�പഭാവം ശ�ിമ�ും      
അതുെകാ�ു �പേത�കം �ശ�ി�െ�േട�തുമാണ്. 
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