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അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസ്േരം 

1765 ന ം 1783 ന ം ഇടയിൽ സ്ംഭവിച്ച ഒര  ക ാമ ാണിയൽ  ലാപോയിര ന്ന  

അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം. അമേരിക്കൻ വിപ്ലവ യ ദ്ധം എന്നറിയകെട ന്ന പതിേൂന്ന് 

മ ാ നി ൾ ന്ത്രരിട്ടീഷ  ാകര പരാജയകെട ത്തി. ഇത് ഒട വിൽ ഇന്ന് 

നേ ക്കറിയാവ ന്നത മപാകല യ ണണറ്റഡ ്മേറ്റ്സ്് ഓഫ് അമേരിക്ക 

സ്ഥാപിക്ക ന്നതിമലക്്ക നയിച്ച . 

വിപ്ലവ രോയ യ ദ്ധകത്ത േമറ്റകതാര  യ ദ്ധസ്ോനോയാണ് 

വിമേഷിെിച്ചിരിക്ക ന്നത്. േന ഷയ സ്ംഭവങ്ങ  കട ഗതി രൂപകെട ത്തിയ യ ദ്ധം 

എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതികന വിമേഷിെിക്ക ന്നത്. 1776 ൽ മനടിയ അമേരിക്കൻ 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്കറ ഉമത്തജ ോയി ഇത ്ന്ത്രപവർത്തിച്ച . 

അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന ്പിന്നികല ന്ത്രപധാന  ാരണങ്ങൾ 

 അമേരിക്കക്കാർക്കിടയിൽ അസ്ംതൃപ്തിയ കട വി ാരം 
o അമേരിക്കയിമലക്ക ്നാട  ടത്തകെട്ട ആ   ൾക്ക ്ന്ത്രരിട്ടീഷ ്സ്ർക്കാരിമനാട ്

സ്വാഭാവി ോയ ം അസ്ംതൃപ്തി മതാന്നി. 

 നിരാോജന ോയ ഭരണ സ്ംവിധാനം 
o ജനന്ത്രപതിനിധി   ം നാേനിർമേേം കെയ്യകെട്ട എക്സി യൂട്ടീവ    ം തമ്മില ള്ള 

സ്ംഘർഷം ന്ത്രപശ്നേ ണ്ടാക്കി. പാർലകേനറ്ിന്കറ നിയേം നിരസ്ിക്കാൻ ഗവർണർ 

ജനറലിന ്അധി ാരേ ണ്്ട. ഗവർണറ കട േമ്പ ം ക ാമ ാണിയൽ ഖജനാവ ്

വഹിമക്കണ്ടതായിര ന്ന . 

 കേർ ാന്റിലിസ്ം 
o  വയാപ ോയ വാണിജയ സ്ംവിധാനത്തിൽ അമേരിക്കൻ ജനത തൃപ്തരല്ല. 

ക ാമ ാണിയൽ  യറ്റ േതിയ ം ഇറക്ക േതിയ ം നിയന്ത്ര്ിക്ക ന്ന നിരവധി 

നിയന്ത്ര്ണങ്ങൾ      ന്ത്രരിട്ടീഷ ്പാർലകേനറ്് പാസ്ാക്കി. ഉദാഹരണത്തിന,് 

മ ാ നിവാസ്ി ൾ അവര കട സ്ാധനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ ്വയാപാരി ൾക്ക ്ോന്ത്രതം 

വിൽക്കാൻ നിർരന്ധിതരാവ  യ ം ഒര  ഇംഗ്ലീഷ ്ത റേ ഖത്ത ്ഡയൂട്ടി 

അടച്ചതിന മേഷം ോന്ത്രതമേ വിമദേ സ്ാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അന വദിക്ക  യ ം 

കെയ്ത . 

 ഏഴ ്വർഷകത്ത യ ദ്ധവ ം അതിന്കറ ന്ത്രപതയാഘാതങ്ങ  ം 
o  ഈ യ ദ്ധം വടമക്ക അമേരിക്കയിൽ ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ഭീേോയ ന്ത്രപാമദേി  മനട്ടങ്ങൾ 

ന്ത്രപദാനം കെയ്ത , എന്നാൽ ഇത ്ത ടർന്ന ള്ള അതിർത്തി നയകത്തക്ക റിച്ച ള്ള 

തർക്കങ്ങൾക്ക ം യ ദ്ധ കെലവ  ൾ അടയ്ക്ക ന്നതിന ം ക ാമ ാണിയൽ 

അസ്ംതൃപ്തിക്ക ം ആതയ്ി ോയി അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന ം  ാരണോയി. 
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 ന്ത്രരിട്ടീഷ ്സ്ർക്കാരിന്കറ വിവിധ നിയേങ്ങൾ      

അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന്കറ ണടംണലൻ 

The Stamp 

Act  (March 22, 1765) 

ന്ത്രരിട്ടീഷ  ാർ എല്ലാ കപാത  മരഖ ൾക്ക ം നിയേപരോയ 

മരഖ ൾക്ക ം അകല്ലങ്കിൽ പന്ത്രതങ്ങൾക്ക ം ഒര  ോമ്പ ്

ആവേയോയ ഒര  നി  തി നിശ്ചയിക്ക ന്ന . ഈ നി  തി 

ഈടാക്ക ന്നത് അമേരിക്കക്കാർ/ മ ാ നിക്കാർ ഇഷ്ടകെട്ടില്ല. ഈ 

സ്ാഹെരയം മ ാ നി  ില ം ോമ്പ ്ആക്ട് മ ാൺന്ത്രഗസ്ില ം 

അസ്വസ്ഥതയ ണ്ടാക്കി (ഒ ്മടാരർ 1765). 

The Boston Massacre 

(March 5, 1770) 

5 മരാേൺ മ ാ നിവാസ്ി ക  ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ണസ്നയം 

കവടികവച്ച  ക ാന്ന . 

The Boston Tea Party 
(December 16, 1773) 

ൊയയ കട മേലില ള്ള പ തിയ നി  തിയിൽ 

അമേരിക്കക്കാർക്്ക മരാഷം വന്ന , സ്വയം സ്ൺസ് ്ഓഫ ്

ലിരർട്ടി എന്ന് സ്വയം വിമേഷിെിച്ച െില മരാേൺ 

മ ാ നിക്കാർ ന്ത്രരിട്ടീഷ ് െല  ൾ  മയ്യറ  യ ം അതില ള്ള 

ൊയ കപട്ടി ൾ  ടലിമലക്്ക വലികച്ചറിയ ക യ ം കെയ്ത  . 

The First Continental 

Congress Meets (Sept. 

1774)  

അമേരിക്കൻ മ ാ നി  ിൽ നിന്ന ള്ള ന്ത്രപതിനിധി ൾ ഒന്നിച്്ച 

ന്ത്രരിട്ടീഷ് നി  തി ക  എതിർക്ക ന്ന . 

Paul Revere's Ride 

(April 18, 1775) 

വിപ്ലവ യ ദ്ധത്തിന്കറ ത ടക്കമത്താകട. "ന്ത്രരിട്ടീഷ  ാർ വര ന്ന " 

എന്ന് മ ാ നിവാസ്ി ൾക്്ക േ ന്നറിയിെ് നൽ ാൻ മപാൾ 

കറകവർ തന്കറ ന്ത്രപേസ്തോയ യാന്ത്രത നടത്ത ന്ന . 

Battle of Lexington 

and Concord (April 

19, 1775) 

ഇതായിര ന്ന  മലാ കേമ്പാട ം ന്ത്രേദ്ധിച്ച ആദയകത്ത ന്ത്രരിട്ടീഷ-്

അമേരിക്കൻ മപാരാട്ടം. ന്ത്രരിട്ടീഷ  ാർ പിന്മാറ  യ ം 

അമേരിക്കക്കാർ മപാരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്ക  യ ം കെയ്ത . 

The capture of Fort 

Ticonderoga (May 10, 

1775) 

ന്ത്രരിട്ടീഷ  ാരിൽ നിന്ന ്ഏഥൻ അലൻ, കരനഡി ്റ്റ് 

ആർമനാൾഡ് എന്നിവര കട മനതൃതവത്തില ള്ള ന്ത്രഗീൻ േൗണ്ടൻ 

മരായ്സ  ്ടിക ോണ്ടെക ോഗ ക ോട്ട പിടികച്ചട ത്ത . 

Battle of Bunker Hill 
(June 16, 1775) 

വിലയം കന്ത്രപസ്്മ ാട്്ട അമേരിക്കൻ ണസ്നയമത്താട് പറഞ്ഞ ഒര  

ന്ത്രപധാന  ാരയം "അവര കട  ണ്ണികല കവള്ള  ാണ ം വകര 

കവടിവയ്ക്കര ത്". 

The Declaration of 

Independence is 

Adopted (July 4, 1776) 

ഈ ദിവസ്ം, മ ാണ്ടികനന്റൽ മ ാൺന്ത്രഗസ് ്മതാേസ് ്

കജമഫഴ്സന്കറ സ്വാതന്ത്ര്യ ന്ത്രപഖയാപനമത്താട് മയാജിക്ക ന്ന . 
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George Washington 

Crosses Delaware 
(December 25, 1776) 

മജാർജ് വാഷിംഗ്ടൺ, തന്കറ ണസ്നയമത്താകടാെം, ന്ത്ര ിസ്മസ് ്

രാന്ത്രതിയിൽ കഡലകവയർ നദി േ റിച്ച  ടന്ന ്േന്ത്രത വികന 

അത്ഭ തകെട ത്തി. 

America Chooses a 

Flag (June 14, 1777) 

 കരറ്റ്സ്ി മറാസ് ്ത ന്നിമച്ചർത്ത "നക്ഷന്ത്രതങ്ങ  ം വര   ം" 

പതാ  ,മ ാണ്ടികനന്റൽ മ ാൺന്ത്രഗസ്ാണ ്അംഗീ രിച്ചത്. 

Alliance with France 
(February 16, 1778) 

സ്ഖയ ഉടമ്പടിയിലൂകട ന്ത്രഫാൻസ് ്അമേരിക്കകയ ഒര  സ്വതന്ത്ര് 

രാഷ്ന്ത്രടോയി അംഗീ രിച്ച . 

Articles of 

Confederation (March 

2, 1781)  

അമേരിക്കൻ ഐ യനാട   ികല ഔമദയാഗി  സ്ർക്കാരികന 

നിർവെിച്ച മലഖനോയിര ന്ന  അത്. 

Battle of Yorktown 
(October 19, 1781) 

അമേരിക്കൻ വിപ്ലവ യ ദ്ധത്തിന്കറ അവസ്ാനമത്തത ം 

ന്ത്രപധാനവ ോയ യ ദ്ധോയിര ന്ന  അത.് ഈ യ ദ്ധത്തിൽ, മയാർക്്ക 

ടൗണിൽ ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ജനറൽ മ ാൺവാലിസ്ിന്കറ  ീഴടങ്ങൽ 

യ ദ്ധത്തിന്കറ അനൗമദയാഗി  അവസ്ാനോയിര ന്ന . 

Treaty of Paris 
(September 3, 1783) 

യ ദ്ധം ഔമദയാഗി ോയി അവസ്ാനിച്ച ഉടമ്പടി. 
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