
Backfire Basics

 

Brian Martin
2012
Translation: March 2018



അപക�മായ  െപാ�ിെ�റിയുെട  അടി�ാന�ള്  
 

അപക�മായ  െപാ�ിെ�റിയുെട  വ�ാഖ�ാനം 

1. െവളിെ�ടു�ുക : അനീതിതുറ�് കാണി�ുക , അത് മൂടിെവ�ു�ത്     

െവ��വിളിയാ�ുക . 
2. പരിഹാരം  ഉ�ാ�ുക : ല��ം  ഉറ�ി�ുക , െവ��വിളികെള  കുറ�്  കാണുക 

3. പുന : സൃഷ്ടി�ുക : അനീതി തറ�ി�് പറയുക , എതിര് വാദ�െള      

ശ�ിയു�ം  ഖ�ി�ുക 

4. പുനര് ഗതി നിര് �യി�ുക : പിന് തുണസമാര് �ി�ുക , ഔേദ�ാഗിക    

ചാനലുകെള  മുന് വിധിേയാെട  കാണുക . 
5. �പതിേരാധി�ുക : ൈക�ൂലി�ും ഭീഷണി�ും എതിെര നിവര് �്     

നില് �ുക . 
അപക�മായ െപാ�ിെ�റിയുെട മാതൃക അനീതിെയ എതിര് �ാനു�     

ത���ളാണ് . 
 

അപക�മായ  െപാ�ിെ�റി 
 
ഒരു ആ�കമണെ� അപക�മായ െപാ�ിെ�റി എ�് പറയാം . എേ�ാഴാേണാ       

അത് അതിന് േവ�ിേയാ അതിേലേ�ാ ഏതിെനയാേണാ ആ�കമി�ത് അതില്        

കൂടുതല്  പി�ുണ കി���ു . ഏെത�ിലും അനീതി അഥവാ നിയമെ�       

അനുസരി�ാതിരി�ു�തും കു�ം െചയ്തവനില് തെ� അപക�മായ    

െപാ�ിെ�റി  ഉളവാ�ും . 

അപക�മായ  െപാ�ിെ�റി 
 
വ��മാ�ു�ത് �പതികൂലമായി െപാതുജന അഭി�പായം ഉ�ാകുേ�ാഴും     

�പതിേയാഗിയില്  നി�് കൂടുതല്  �പവര് �ന ശ�ി ഉ�ാകുേ�ാഴുമാണ് . ഒരു       

കു�ം െച��� ആള്  ആ അനീതിയുമായി ര�െപടാന്  �ശമി�ുകയാെണ�ില്        

ദീര് ഘകാല�്  അത്  വിപരീദതഉത്പാദന  �മത  കാണി�ും . 
ശ�ിയു� �ഗൂ��കള്  െച��� അനീതികള്  അപക�മായ     

െപാ�ിെ�റിയായികാണി�ു�ി� . കാരണം അവര് �് ആ അത�ാചാരെ�     

കുറ��കാണി�ാന്  കഴിയും . 
അനീതിെ�തിരായ  അത�ാചാര�െള  കുറ�ാനു�  അ�്  രീതികള്  
1. ആ  �പവൃ�ി  മൂടിവ�ുക 

2. ല���ിെ�  വില  കുറയ്�ുക . 
3. സംഭവി�ത്  ര�ാമത്  വിശദീകരി�ുക . 
4. ഔേദ�ാഗിക  ചാനലുകള്  വഴി  അത്  നീതിയാെണ�്  സമര് �ി�ുക . 
5. അതിലുള് െ�� ആള�കെള ഭീഷണിെ�ടു�ുകേയാ പാരിേതാഷികം    

നല് കുകേയാ  െച��ക 

 

 



 

 

 

 

അനീതി  നിറ�  അ�കമ�ിെ�  അവേബാധനം 

 

സംഭവം   ��പവൃ�ി 
ല��ം ആ�കമി�െ��ത് നീതിയു�മ�ാെത  

 

 

മൂടി  വയ്�ുക  

 

വില�ുറ�്  കാണി�ുക   ഔേദ�ാഗിക  

ര�ാമത്  വ�ാഖ�ാനി�ുക   ചാനലുകള്  ഭീഷണിെ�ടു�ല്  
 

അത�ാചാര�ള്  കുറയ്�ാനു� അ�് മാര് ��ള്  അെത�െന ഒരു      

സംഭവവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു . അതിെനകുറി��� അവേബാധനം    

അതിെ�  �പതി�പവര് �ന�ള് . 
അപക�മായ  െപാ�ിെ�റി�ു�  ര�്  നിബ�നകള്  
1. ഒരു �പവൃ�ിെയ അനീതി ശരിയ�ാ�ത് വര് �ി�ത് അെ��ില്       

അനുപാതരഹിതം  എ�്  മന�ിലാ�ുക . 
2. ആ സംഭവെ� സംബ�ി�് അതുമായി ബ�െ�� േ�ശാതാ�ള�മായി      

ആശയവിനി  മയം  നട�ുക . 
അനീതി�് േമല്  അത�ാചാരം വര് �ി�് വരു�തിെന സംബ�ി��� അ�്       

സമീപന�ള്  
1. ആ�പവൃ�ി  തുറ�്  കാണി�ുക . 
2. ല��െ�  വിലയിരു�ുക . 
3. ആ  �പവൃ�ിെയ�ുറി���  വ�തിയാനം  അനീതിയാെണ�്  ഉറ�ി�്  പറയുക . 
4. െപാതുജന�ള�െട  ഉല് �ണ്ഠ  സമാഹരി�ുക .  

(ഔേദ�ാഗിക  ചാനല്  ഒഴിവാ�ുക ) 
5. ഭീഷണിെ�ടു�ലിേനയും പാരിേതാഷ�േളയും എതിര് �ുകേയാ തുറ�്    

കാ��കേയാ  െച��ക . 



 

 

അധിക പരിഗണനയ്�ായി ആശയവിനിമയെ� സംബ�ി� സമയ�കമം     

വളെര �പാധാന�മു�താണ് . ഒരു സേ�ശം സ�ീകരി�ു�ത് സംബ�ി�് മൂ�്       

ഘടക�ള്  വിലെ��താണ് .  
1. സ�ീകാര� �മത : അനീതിേയാടു� ആധാരേമഖലയിെല സംേവദന �മത      

ആള�കള് �് ഒരു �പേത�ക രീതിയിലു� ദുര് വിനിേയാഗമായ ഉത്കണ്ഠ      

ഉെ��ില്  അവര് �് ഒരു പുതിയ വിഷയ�ിലു� �പതികരണം കുേറ�ൂടി       

ശ�ിമ�ായിരി�ും . സാമൂഹ� സമര�ള്  സംേവദന�മത    

സൃഷ്ടി�ുകേയാ , വര് �ി�ി�ുകേയാ  െച�ാം . 
2. സേ�ശ�ള�െട സാഹചര�ം , െവളി�ം ൈവശിഷ്ഠ�ം (മ�് കഥകള�മായി      

താരതമ�ം െച��േ�ാള് ) എെ�ാെ� സംഭവി�ു�ു ഒരു അനീതി      

�പസി�െ�ടു�ു� ഒരുമീഡിയ വളെര കുറ� രീതിയിെല �ശ� പിടി�്       

പ�� . 
3. �പവര് �ന �മത : സാമൂഹ��പശ് ന�ള�െട നിലനില് �് �പവര് �ി�ാനു�     

അവസരം , വി�വകാരികള് , �പവൃ�ി�ാന്  സ��രാെണ�ില്  ഒരു അനീതി      

െപ��്  െപാ�ിെ�റി�ാം . 



സമാധാനപരമായും �പതിേഷധ �പകടനം നട�ു� റാലിെ�തിെര േപാലീസ്      

മര് �നം  - ഒരുദാഹരണം . 

 

 
ഒരു അനീതിെ�തിെര �പതികരി�ു�തിന് അഥവാ ഒഴിലാ�ു�തിന് അ�ു      

ഞ  കള്  ഉപേയാഗി�ാം . 
1. Reveling തുറ�്  കാണി�ുക 

2. Redeeming വീെ�ടു�ുക 

3. Reframe പുന : ഘടന 

4. Redirecting പുന : നിര് േ�ശം 

5. Resisting �പതിേരാധി�ു�ു 
ഉദാഹരണമായി േപാലീസ് ആ�കമണെ� തടയാന്  താെഴപറയു�     

സ�ീകരണ�ള്  ഒരു�ുക . 



സാ�ികള��ായിരി�ുക , ക�ാമറ  ത�ാറാ�ി  വയ്�ുക 

ഫാഷന്  വര് �ി�ി�ാന് , വസ്�തധാരണം െപരുമാ�ം ഇവ �പതിരൂപം      

വര് �ി�ി�ും . 
അപക�മായ  െപാ�ിെ�റിെയ  സംബ�ി�  �പസി�ീകരണ�ള്  കാണുക . 
(http://wwwbmartion.cc/pubs/backfirehtml or put brain martin backfire into a search         

engine) െസന് സര് ഷി�് മാനന്ഷ്ടം ൈലംഗിക അതി�കമം സ് േകാ�് പാര് �ിെ�       

നാടുകട�ല് , േപാലീസ് മര് �നം സമാധാനപരമായ �പകടന�ിെനതിരായി     

നട�ിയ കൂ�െ�ാല , പീഢനം , നരഹത� എ�ിവെയ സംബ�ിക      

സമര�ിലുപേയാഗി�  സമരത���െള  സംബ�ി�  അപ�ഗഥന�ള്  കി�ാം . 
 

 

ആസ് േ�ടലിയയില്  നി�ും  നാടുകട�ിയ  സ് േകാ�്  പാര് �ിസണ് െന 

അനുകൂലി�  ഒരു  �പതിേഷധ  �പകടനം . 
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