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উৎপীড়ন অবসােনর জন

েয়াজন-তািলকা

িলেখেছন: িপটার অ াকারম ান ও হািড মিরম ান

বতমােন িবে র সব চেয় মারা ক সংঘাত িল রাে র সে রাে র হয় না, বরং রা
িভতেরই তা হয়, তারা যােদর িনপীড়ন কের সই জনসমি র িব ে

িলর িনেজেদর

তারা উৎপীড়কেদর ছেড়

দয়। অিধকাংেশরই িব াস, িনপীিড়ত জনসমি র সামেন দু িট পছ -বাছাই আেছ: চু প কের থাকেল
উৎপীড়ন িকছু টা হেলও কম হেব এই আশায় তা মেন নওয়া, অথবা
িহংসা ক গণ-িবে াহ গেড় তালা। এই সীমাব

াধীনতা অজেনর লে

অিভমতিটেক য সত খ ন কের িদেয়েছ তা হল,

সাধারণ ভােব যতটা মেন করা হয় তার থেক অেনক বিশ ঘন-ঘন গণ- িতেরাধ অিভযান (যােক
অেনক সময় “জনগেণর- মতা” আে ালন বা অিহংস সংঘাত বলা হয়) সংঘিটত হেয়েছ। ১৯০০
সােলর

থেক কােনা

মতাসীন শাসকেক চ ােল

কের

িত বছর গেড় একিট কের বড় গণ-

১

িতেরাধ অিভযান হেয়েছ। ১৯৭২ সাল থেক নাগিরক- নতৃ াধীন এই সব আে ালন িলই ভৗগরাজৈনিতক ভােব তাৎপযপূ ণ বিশর ভাগ সংঘাত ও গণতাি ক উৎ মণ িলর ফলাফলেক আরও
বিশ কের ি র কের িদেয়েছ।

২

তবু ও নীিত-িনধারক, পি ত, সাংবািদক ও অন ান আ হী

পযেব করা উৎপীড়নেক দু বল কের দওয়া এবং িহংসা ছাড়াই অিধকার িল অজেনর

ে

আম-

জনগেণর এই সামথ েক অনবরত খােটা কের দেখন।
িবে ষেণর একিট অ কার িদক
তৃ ণমূ ল

েরর গণ- িতেরাধ কী-ভােব িনেজর

মতা এবং

পা র স াবনা-শি

দিখেয় জনগণেক

িবি ত কের িদেত পাের তার উদাহরণ হল ২০১১ সােল িতউিনিসয়া ও ইিজে র এবং অিত-স িত
২০১৪ সােল ইউে েনর অভু

ান। এই অভু ান িল য

হে

কউই তা টর পায়িন, িক

স-

জন এ িল মােটই অসাধারণ হেয় যায় না। সািবয়া (২০০০), জিজয়া (২০০৩) ও ইউে েন (২০০৪)
“রিঙন িব ব” িল (“Color Revolutions”) য আসেছ কউ কউ বু ঝেত পারেলও তােদর সংখ া
এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.

অেথািরট ািরয়ািনজম

ফান (স া.), ইজ

িজং আ কামব াক?, ওয়ািশংটন িডিস: দ আটলাি ক কাউি ল, ২০০৫।
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খু ব নগণ । কেয়ক দশক আেগও কউ আ াজ কেরিন য িফিলপাইনেসর একনায়কত ী ফািদনা
মােকাস (১৯৮৬), িচিলর একনায়কত ী অগাে া িপেনােচত (১৯৮৮), পাল াে র সািভেয়ত শাসন
(১৯৮৯) বা দি ণ আি কার বণৈবষম বাদী শাসেনর (১৯৯২) পতেন সংগিঠত অিহংস

িতেরাধ

কােনা িনধারক ভূ িমকা রাখেব।
আ জািতক ও আ িলক িবেশষ রা যেহতু এ িল সহ অন ান অিহংস সংঘাত িলর ব াখ া িদেত
িহমিশম খায়, ফেল
কােনা িনিদ

ায়শই তারা িস াে

সমেয় কােনা িনিদ

আেস য, সফল গণ- িতেরােধর ওই ঘটনা িল হল

দেশর অসাধারণ এক

পািরপাি ক অব ার উপর িভি

কের ঘেট-যাওয়া সব ঐিতহািসক ব িত ম। এ িলর গিতময়তােক যেহতু ঘটনা-িনিদ িহেসেব দখা
হয়, তাই যা িদেয় জনসমি ব াপক িবিচ

রকেমর িনপীড়কেদর িব ে

পাের এমন একিট সাধারণ সামি ক- কৗশেলর সা
তেব সারা িব

জু েড় উৎপীড়করা এই অ ে

মতােক ব বহার করেত

মাণ িহেসেব এ িলেক ধের নওয়া হয় না।

ভােগ না। তারা জনগেণর- মতা আে ালন িলেক

তােদর চালু শাসেনর সামেন সব চেয় বড় মিক িহেসেব মেন িনেয়েছ।
গত দশক থেক অিহংস সংঘােতর ঘটনা

েমই বেড় চেলেছ। ফেল যারা গণতাি ক পিরবতনেক

সমথন কের তােদর জেন একিট িবষয় িনণায়ক ভােব
জনগেণর- মতা আে ালন িল কন সফল হে
আলাদা আলাদা িবিভ

ঘটনার

বা বতােক কােজ লাগায়।

ে

স-স

পূ ণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। সটা হল
েক তােদর উপলি েক হালনাগাদ করা।

অিহংস সংঘাত কােজ আসার কারণ, এিট দু ইিট মৗিলক

থমিট হল, িনেজেদর িনয় ণ বজায় রাখার জেন কতৃ বাদী শাসন িল

তােদর হােত িনপীিড়ত জনসমি র ব াপক আনু গেত র উপর িনভরশীল। আর ি তীয়িট হল, ওই সব
শাসেন সবাই সমান ভােব িব

নয়।
গণ- িতেরাধ কী-ভােব কাজ কের

এই দু ই বা বতার আেলােক গণ- িতেরাধকারীরা একটা িনপীড়নমূ লক ব ব ােক িবপয
অিধকার,

াধীনতা ও ন ায়িবচার অজন করার জন জনসমি

িলেক ধমঘট, বজন, গণ-িবে াভ ও

অন ান কাযকলােপর মেতা িবেশষ- কৗশল িলর মাধ েম তােদর আনু গত সু স
এবং অিহংস চাপ

করা এবং

ভােব

ত াহার করা

েয়াগ করার জন সমােবিশত কের। গণ- িতেরােধ অংশ হণ যখন বিচ ময়

এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.

অেথািরট ািরয়ািনজম

ফান (স া.), ইজ

িজং আ কামব াক?, ওয়ািশংটন িডিস: দ আটলাি ক কাউি ল, ২০০৫।
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হেয় ওেঠ ও বড় আকার ধারণ কের, তখন বিশর ভাগ সময়ই শা

ভাব িফিরেয় আনার জন

িতেরাধকারীেদর উপর দমনপীড়ন অপযা হেয় পেড়, এবং পিরবেত কাযত এর
িবপয তা যত চলেত থােক, সরকার এবং রাে র পে

িনণায়ক অন ান

ত াঘাত হয়।

িত ান িলর (অথাৎ,

পু িলশ, সনাবািহনী, সংবাদ-মাধ ম এবং রাজৈনিতক, আমলাতাি ক ও অথৈনিতক স া িল) মেধ ও
ফাটল দখা িদেত

কের। এই সব ফাটল থেক অেনক সময় প ত ােগর ঘটনা ঘেট। আর

প ত াগ যখন িবরামহীন ভােব হেত থােক, তখন কােনা কতৃ বাদী িনেজেদর শাসেনর জন য সার
সামথ িলর উপর িনভর কের — অথাৎ ব গত স দ-সং ান, মানব স
দ তা ও
িব

দ-সং ান, জনগেণর

ান এবং তথ পিরেবেশর উপর িনয় ণ, আর িনেষধা া জািরর সামথ — স-সব িকছু ই

হেয় পেড়। িনেজেদর আেদশ িল জাির করার মেতা কাযকরী আর কােনা কুম-শৃ ল িটেক

না থাকার ফেল, উৎপীড়করা অবেশেষ িবক -উপায়হীন হেয় পেড়। িনরবি
তখন স গিদ ত াগ করেত বাধ হয়। অেনক

অিহংস চােপর মু েখ

ে ই এর ফেল সংঘিটত হয় িবপু ল পিরবতন।

দ তা বনাম পিরি িত
গণ- িতেরােধর ঘটনা ও অিভঘাত

যেহতু

িদন-িদন বাড়েছ, তাই কী কী উপাদান এর

ফলাফল িলেক িনধারণ কের সটা পরী া করাটাও
মেধ ক িজতেব সটা িক সংঘাত

পূ ণ। কােনা আে ালন অথবা কতৃ বাদীর

র আেগর পিরি িত িনধারণ কের দয়? অথবা কােনা এক

পে র জয়লাভ িক তারা য-সব সামি ক- কৗশলগত পছ -বাছাই ও দ তা িনেয় সংঘাত চালায়
সটা িদেয়ই বিশ িনধািরত হয়?
ই ারন াশনাল স ার অন ননভােয়ােল

কনি

-এর (আ জািতক অিহংস সংঘাত ক , আমরা

যার একিট অংশ) পরম-উে েশ র একিট িনণায়ক িদক হল আে ালেনর গিতপথ ও ফলাফল
িনধারেণ দ তা য পিরি িতর চেয় সামি ক িবচাের বিশ
করা। এই মতিট
জারােলা
িনরীহ বা

ায়শই

পূ ণ সটা যু ি

িতপে র িহংসা ব বহােরর ই া স েক িবেশষ ভােব মেনােযাগী

ত াখ ােনর মু েখ পেড়। ায়ই এ-রকম একটা ধু য়া তালা হয় য, “অিহংস
কামল

িদেয় উপ াপন

িতপ েদর িব ে ই কাযকর হয়”। িক

িতেরাধ

অনায়ােস দি ণ আি কার

বণৈবষম বাদী শাসন, িচিলর িপেনােচত, িফিলপাইনেসর মােকাস বা পাল াে র কিমউিন
এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.
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পরাজেয়র কথা ভু েল যাওয়া হয়। সা িতক িকছু উদাহরেণর মেধ আেছ িমশেরর হাসিন মাবারক
এবং িতউিনিশয়ার বন আিল। এই সব শাসন িলর কােনাটােকই

কামল, িনরীহ বা কেঠার

দমনপীড়েন অিন ু ক বেল দািব করা যায় না।
ণবাচক উদাহরণ িলর সমথেন সংখ াবাচক িবে ষণও আেছ। ২০০৮ সােল ি ডম হাউজ

এই

নােমর এক সংগঠন একিট গেবষণা-সমী া চালায়। এেত ১৯৭৫ থেক ২০০৬ সােলর মেধ
কতৃ বাদী সরকার থেক ৬৪িট উৎ মেণর
উপর স িলর

ে

িবিভ

কাঠােমাগত উপাদান ও গণ- িতেরােধর

ভাব িনেয় পরী া চালােনা হয়। এর মু খ িস া

িলর একিট অংশিবেশষ দওয়া

হল:
...সমী ািটেত পরী া করা রাজৈনিতক অথবা পিরেবশগত কােনা উপাদােনরই গণ- িতেরাধ
আে ালন িলর সাফল বা ব থতার উপর পিরসাংিখ ক ভােব তাৎপযপূ ণ জারােলা

ভাব

পাওয়া যায়িন। ...পু রজন-আে ালন কম উ ত ও অথৈনিতক ভােব গিরব দশ িলেত যমন
সফল হেত পাের, উ ত ও সমৃ

সমাজ িলেতও সই একই রকম সফল হেত পাের। কােনা

সংব

কাশ করার স াবনা িলর উপর জািতগত বা ধমীয়

পু রজন-িবেরািধতা আ

ম করেণর কােনা মু খ জারােলা
সা

ভাব থাকার সপে ও এই সমী ায় কােনা তাৎপযপূ ণ

মাণ মেলিন। পু রজন-আে ালন িলর ব াপক সমথন অজন করার স মতার উপরও

শাসেনর ধরেনর কােনা

পূ ণ

সমী ািটেত পরী া করা একমা
আে ালন িলর আ

ভাব আেছ বেল মেন হয় না।

৩

য উপাদানিটর পিরসাংিখ ক ভােব তাৎপযপূ ণ

ভাব গণ- িতেরাধ

কাশ ও ফলাফেলর উপর পাওয়া গেছ, সিট হল সরকােরর ক ীকরণ।

লখকরা বলেছন য:
সমী ািট দখায়, শাসন-কতৃ েক চ ােল
আে ালেনর আ
স

কােশর সে

উ

করার স াবনা-শি
অংশাে র

কযু । আবার এটার উলেটাটাও দখা যাে

সহ বিল

একিট পু রজন-

ক ীকরণ ইিতবাচক ভােব পর

র-

সত : সরকােরর িবেক ীকরেণর অংশা যত
৪

বিশ হয়, পু রজন-সমােবশ করার একিট সফল আে ালনও তত কম জেগ উঠেব দখা যায়।
এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.
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অতএব, সমী ািট যখােন গণ- িতেরাধ আে ালন িলর গিতপথেক

ভািবত কের এমন একিট

পিরেবশগত পিরি িতেক দখাে , তখন তার সবা ীণ পযেব ণ- াি

িল দৃ ঢ় ভােব য দািবিটেক

গাড়া থেকই নাকচ কের িদে

সটা হল, পিরি িত এ-সব সংঘাত িলর ফলাফেলর িনধারক।

িতন বছর পের, দু ই জন পি ত এিরকা চেনাওেয়থ ও মািরয়া

ফান

সােল পু র ার া বই হায়াই িসিভল রিজসেট

ােটিজক লিজক অব ননভােয়ােল

কনি

ওয়াকস: দ

। এখােন তারা ১৯০০ থেক ২০০৬ সােলর মেধ

মতাসীন সরকার িলেক চ ােল

এমন ৩২৩িট িহংসা ক ও অিহংস গণ-অিভযান পু ানু পু
যু গা কারী পযেব ণ- াি

িল দখাে

কাশ কেরন তােদর ২০১১

ভােব িবে ষণ কেরন।

দেখন, রা ীয় দমনপীড়ন ও অন ান কাঠােমাগত উপাদান িল

অিভযােনর সাফেল র স াবনােক

ভািবত করেত পারেলও (যিদও

৩৫%-এ কিমেয়েছ), তারা এমন

ফলাফেলর
আেসন, “সা

ে

িনধারক হেয় উেঠিছল।
মাণ

দখায়

কােনা গণ- িতেরাধ

ে এিট সাফেল র হারেক

৭

ামাণ -তথ িবশদ ভােব মূ ল ায়ন কের তারা িস াে

য গণ- িতেরাধ হােমশাই সফল হেয়েছ পিরেবশগত পিরি িত
কের।’

৮

কের দয় সই সব বিঠক পূ বানু মান িলেক, য িলর উপর িভি

িতেরাধ স েক পর রাগত

৬

ে । তারা

কােনা কাঠােমাগত পিরি িত পানিন যা আে ালেনর

িনিবেশেষ, যটােক অেনক লাকই অিহংস গণ-অিভযােনর ব থতার সে যু
এই ফল িল

তােদর

ায়শই সাধারণ ভােব যতটা মেন

করা হয় তার চেয় কম হাের — িহংসা ক রা ীয় দমনপীড়েনর ঘটনার
ধু মা

৫

য অিহংস গণ-অিভযান িল সফল হেয়েছ ৫৩ শতাংশ

ে , যখােন িবপরীত ভােব িহংসা ক গণ-অিভযান িল সফল হেয়েছ ২৬ শতাংশ
আরও

কেরেছ

কের গণ-

া দাঁিড়েয় আেছ। অেনক সময়ই এই সব সংঘােতর ফলাফল

িনধারেণ পিরি িত িলর চেয়ও বিশ পাথক গেড় দয় দ তা ও সামি ক- কৗশলগত পছ -বাছাই।
এেত আসেল আ েযর িকছু নই যখন আমরা দিখ য উৎপীড়েনর মাকােবলায় তার িবেরাধীেদর
থম সামি ক- কৗশলিনভর িস া ই হল কী-ভােব লড়েত হেব তা িনেয়। কােজই এটা আশা করা
যু ি স ত হেব য, যিদ ফলাফল িনধারেণ বািহ ক পিরি িত িলই মু খ হেয় থােক, তা হেল
উৎপীড়নেক চ ােল

কের জনগণ কী-ভােব লড়েব স-িবষেয় সামি ক- কৗশলগত পছ -বাছাইেয়
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িকছু এেস যােব না, এবং িহংসা ক এবং অিহংস সংঘােতর সাফেল র হার িবিভ সমেয় ও অেনক
ঘটনােতই সমান থাকেব।
িক
ি

ামাণ -তথ বলেছ িভ কথা। ১৯০০ থেক ২০০৬ সােলর মেধ জনগেণর- মতা আে ালন
ণ সাফল পেয়েছ। সা িতক ঘটনা-সমী া িল দখায় য, সাফেল র হােরর তারতম তাৎপযপূ ণ

ভােব বদলায়িন।

৯

কউ

কউ হয়েতা পালটা িবেরািধতা কের

জার িদেয় বলেবন, গণ-

িতেরাধকারীরা সই লড়াই িলই বেছ নয় য িল তু লনায় সহেজ জতা যায়। িক

চেনাওেয়থ ও

ফান সই যু ি -তক আেগই আঁচ কের দিখেয়েছন, “...ব াপক সংখ াগির অিহংস গণ-অিভযানই
আ

কাশ কেরেছ কতৃ বাদী শাসনত

িলেত... যখােন সরকােরর িব ে

িবেরািধতারও ভয়ানক পিরণিত হেত পাের।”

এমনকী শাি পূ ণ

১০

নােবল পু র ার-িবজয়ী অথনীিতিবদ থমাস শিলং ৫০ বছেররও আেগ লখা িসিভিলয়ান রিজসেট

অ াজ আ ন াশনাল িডেফ : ননভােয়ােল

অ াকশন এেগইন

অ াে সন বইেয়র একিট

বে

এিট

সিঠক ভােবই রেখিছেলন। তার ব ব িছল এ-রকম:
উৎপীড়ক এবং তার অধীনরা িকছু টা

িতসম অব ােন থােক। উৎপীড়ক যা চায়, তারা সটার

বিশর ভাগটাই অ ীকার করেত পাের। করেত পাের, অথাৎ, যিদ সংযু ি

ত াখ ান করার

মেতা তােদর সু শৃ ল সংগঠন থােক তেবই। আবার স-ও যা তারা চায় স-সব িকছু ই
অ ীকার করেত পাের। স অ ীকার করেত পাের তার আ াবাহী বািহনীেক কােজ লািগেয়...।
এটা অেনকটা দর-কষাকিষর অব া, যখােন য প
ততটাই স অপর প
সটাই দখার।

যত বিশ সু শৃ ল ও সংগিঠত থাকেব,

যা চায় তার বিশর ভাগটাই অ ীকার করেত পারেব। ফেল ক জেত

১১

শিলং-এর মেত, গণ- িতেরাধকারীেদর িনবািচত িবেশষ- কৗশল িলর জন ব য় এবং সু ফল দু েটাই
আেছ। একই কথা

েযাজ তােদর কতৃ বাদী িবেরাধীর নওয়া িবেশষ- কৗশল িলর

ে ও। ব য়

এবং সু ফল িলেক িনেজেদর পে র ােথ য নায়ক সব চেয় বিশ পটু ে র সে ছিড়েয় দয়, সই
হয় িবজয়ী। দ

গণ- িতেরাধ নতা িবপয তা তির কের যত বিশ স ব প ত াগ বাড়ােত চায়।

আর সব চেয় বিশ চায় এমন িবেশষ- কৗশল

েয়াগ করেত, যােত আেপি ক ভােব কম িবপয
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কের বিশ সংখ ায় প ত াগ করােনা যায়। দ
অেনক

ে ই করেত হয় িহংসা

কতৃ বাদীেক আনু গত জাির রাখেত হয়। সটা

েয়াগ কের। স সব চেয় বিশ চায় যথাস ব কম িহংসা

েয়াগ

কের যথাস ব বিশ আনু গত হািসল করেত। মু েখামু িখ দাঁড়ােনা প ত াগ ও আনু গেত র খােত
মসি ত সমি ফলই িনধারণ কের দয় ক িজতেব।
েয়াজন-তািলকা
যিদ গণ- িতেরাধ আে ালন িলর ফলাফেলর উপের দ তা ও সামি ক- কৗশলগত পছ -বাছাইেয়র
ভাব সব চেয় বিশ হয়, তা হেল এক
সাধারণ বিশ

িবিভ

ধরেনর আে ালন িলর মেধ সাফেল র

িহেসেব ছিড়েয় থাকা স মতা, দ তা ও পছ -বাছাই িলেক আমােদর িচি ত

করেত হেব। কােনা আে ালেনর িবিভ

িবেশষ িদক িল িবে ষণ করা যেত পাের। িক

অসংখ

পিরবতীেক ঝাড়াই-বাছাই কের আমরা দখলাম য, সফল গণ- িতেরাধ আে ালেনর িতনিট মু খ
স মতা হল:
১) মানু ষেক ঐক ব

করার

মতা

২) পিরচালন পিরক না
৩) অিহংস শৃ লা
কােনা গণ- িতেরাধ আে ালেন এই স মতা িল উপি ত থাকেল তা িতনিট শি শালী
জিম

ত কের দয় যােত

সৃ ি করেত পাের। এই

হয় য আে ালেনর সাফেল র উপর এ িলও উঁচু মা ায় অিভঘাত

বণতা িল হল:

১) গণ- িতেরােধ অসামিরক লাকজনেদর
২) দমনপীড়েনর
সব িমিলেয়, এই িতনিট

মশ- বেড়-চলা অংশ হণ

মশ-কমেত-থাকা অিভঘাত এবং

৩) কােনা আে ালেনর
আমােদর িব াস, এই

িতপে র িভতর থেক

ণ ও িতনিট
ণ ও

মশ- বেড়-চলা

িতঘাত

মশ- বেড়-চলা প ত াগ

বণতােক আমরা “ েয়াজন–তািলকা” বলেত পাির।

বণতা িল অজেনর মাধ েম আে ালেনর সাফেল র স াব তা

তাৎপযপূ ণ ভােব বেড় যায়। এই িদক থেক, এই

েয়াজন-তািলকািট এমন কােনা সূ
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কােনা ফলাফেলর িন য়তা দেব। বরং বলা যায় এিট একিট

পেরখা, যা মানু েষর িচ ােক সংগিঠত

করেত ও তােদর কাযকািরতা উ ত করেত সহায়তা কের।
অতএব, এই তািলকার একিট কাজ হল মেনর িব মেক কাটােনা, যটা কােনা সংঘাত চলাকালীন
চেপ বসেত পাের। কােনা গণ- িতেরাধ আে ালনেক সব চেয় বড় য চ ােল
করেত হয় তার মেধ একিট হল জিটলতা। কান উপাদান িল িস া

নওয়ার পে

িল মাকােবলা
সব চেয় বিশ

পূ ণ, তা সংঘােতর ধাঁয়াশার মেধ বাঝা কিঠন হেয় পড়েত পাের। আমরা মেন কির, এক জন
সি য়-কমী বা বািহ ক পযেব ক যিদ কােনা আে ালেনর ভিবষ ৎ স াবনা মূ ল ায়ন করেত চান, তা
হেল এই

েয়াজন-তািলকার িতনিট স মতা ও িতনিট

বণতা উপি ত আেছ িক না সটা খু ঁেজ

দখেলই কােনা আে ালেনর বতমান হালচাল, শি ম া, দু বলতা ও সাফেল র ভিবষ ৎ স াবনা
মূ ল ায়ন করার একিট মজবু ত িভি পাওয়া যােব।
িনেচ আমরা

েয়াজন-তািলকািট িনেয় িব ািরত ভােব বলিছ:

১) জনগণেক ঐক ব

করার স মতা

কতৃ বাদীরা ভাগ কেরা এবং শাসন কেরা নীিতর িনপু ণ কারবাির। ফেল যারা তােদর চ ােল

করেব,

ঐক গেড় তালার কােজ তােদর আরও িনপু ণ হেত হেব। ঐক গেড় তালা ও বজায় রাখার
অেনক িল িদক আেছ। তেব এিট গেড় তালার
আে ালেনর জন একিট পার

ধানতম িবেশষ িদকিট হল, কােনা গণ- িতেরাধ

িরক আেলাচনা-িনভর এবং সামু দািয়ক দৃ ি ভি

তির করা। এই

আবিশ কতা িল অজন করার মাধ েম য নানা ধরেনর জনতােক ওই আে ালেনর সংগঠকরা
সমােবিশত করেত চায় তােদর

াভ, আকা

া, সং ৃ িত ও মূ ল েবাধ স েক তারা গভীর

ান

স য় কের। জনগেণর ব াপক সমথনেক টেন আেন এবং তােদর সমােবিশত কের এমন একিট
দৃ ি ভি

িবকিশত করা ও ছিড়েয় দওয়ার িভি েক এই

ানই গেড় দয়। কাযকরী দৃ ি ভি

িল

আম-জনগেণর ব ি গত অিভ তা ও অনু ভূিতর সে সে অনু রিণত হয় এবং যৗথ গণ- িতেরােধ
অংশ হেণর জন তােদর ডাক দয়।
ঐক গেড় তালার আেরকিট িনণায়ক িবেশষ িদক হল,

কৃত অেথ একিট নতৃ ে র উপি িত এবং

একিট সাংগঠিনক কাঠােমা। আে ালেন অংশ হণটা হল

ামূ লক, এবং সই িহেসেব, জনসমি েক
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সমােবিশত করার উপর আনু ািনক আেদশ ও িনয় ণ-কতৃ
কােনা আে ালেনর িস া
হেত বলা হে
পথ

হণ ও পালন এমন ভােব হেত হেব যােত য জনতােক সমােবিশত

তােদর কােছ সটা বধ মেন হয়। এটা করার জেন

তির কের

নয় —

কউ অিতির

পদমযাদা- ম

িবেক ীভূ ত পথ বেছ নয়। আবার কউ কউ সমেয়র সে
ঘটায়। একিট আে ালেনর
িবিভ

নতােদর হােত থােক না। তার অথ,

েপর নতৃ

আকষণী জাতীয়

কৃত নতৃ

মেন চেল,

কউ আবার অিতির

তাল িমিলেয় দু েটারই এক সংিম ণ

ও সাংগঠিনক কাঠােমা যমনই হাক, আে ালন িলেত

থােক, এবং ঐক এ িলর মেধ ঐকতান বজায় রােখ।
নতার অধীেন এমন ব

দরকষাকিষ করা ও িবিভ

গা ীর িভতেরর

ানীয়

িতিনিধ িহেসেব িবিভ

েত ক খতাবধারী বা

নতা থােক, যােদরেক

াথ িলেক সমি ব

জাট

কের রাখার

পিরচয় িদেত হয়। িবিভ মােপর ( ানীয় বা জাতীয়), দেশর িবিভ
গা ীর

িতিট আে ালন তােদর িনজ

াে

ে

তির করা,

যেথ দ তার

কাজ করা এবং িবিভ

নতােদর এক যােগ কাজ করেত পারার এই স মতাই দীঘেময়ািদ

ঐক ধের রাখেত পাের।
১৯৮০-র দশেক দি ণ আি কায় বণৈবষম -িবেরাধী আে ালেন ব ব ত গণ- িতেরােধ আমরা
ঐেক র এই দু িট িবেশষ িদেকরই সা
সে

মাণ পাই। সই দশেক শত শত ানীয় পু রজন গা ী একই

বণৈবষম েক িনমূ ল করা ও জাতীয়

দৃ ি ভি র অধীেন ঐক ব
দািবর সপে

ের আবার মীমাংসায় আসার জন একিট সাবজনীন

হওয়ার পাশাপািশ, িব

জল ও পিরেষবার অিধকােরর মেতা পু র-িবষয়ক

বলার জন এিগেয় এেসিছল। এই পু রজন গা ী িল িমিলত হেয় গেড় তােল

ইউনাইেটড ডেমাে িটক

। এেদর

ানীয় নতারা

ানীয় সমস া িলর জন িবেক ীভূ ত িবেশষ-

কৗশল িলেক ( যমন, উপেভা া বজন) যমন কাযকর ভােব
একই সে

েয়ােগ নতৃ

িদেত পারত, আবার

আরও বড় আকােরর সাংগঠিনক কাঠােমা এবং জাতীয় আে ালেনর নতৃ ে র সে ও

যাগােযাগ ও সংযু ি

বজায় রাখেত পারত।

২) পিরচালন পিরক না
কাযকর গণ- িতেরাধ চালােনা সাধারণত যমন মেন করা হেয় থােক তার চেয় অেনক বিশ জিটল।
জনগণ যখন গণ- িতেরােধর কথা ভােব, তখন মেন য িচ ক িট আেস তা হল
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সে ও, আ িরক অেথই দখেত-পাওয়া শত শত িবেশষ- কৗশেলর মেধ এিট মা একিট। সব চেয়
কাযকর আে ালন িল বােঝ কান িবেশষ- কৗশল বাছেত হেব, কখন, কাথায়, কী-ভােব ও কার
মাধ েম তােক

েয়াগ করেত হেব, এর িনশানা কী হেব এবং এটােক অন ান িবেশষ- কৗশল িলর

মেধ কান পযায় েম িবন
এই

করেত হেব।

িলর সে াষজনক উ র িদেত হেল কােনা আে ালেনর ও তার

দু বলতা, সু েযাগ ও

মিক স েক একিট িব ািরত িবে ষেণর উপর িভি

দরকার, এবং একই সে সংঘােতর পিরেবশ এবং সংঘাতেক
বা অ ীকারমু

প

িলর (আ জািতক স

এই তথ থেক আে ালন িল কাযকরী

িতপে র শি ম া,
কের পিরক না থাকা

ভািবত করেত পাের এমন িনরেপ

দােয়র সদস রা সহ) একিট পিরমাপ থাকা দরকার।
, মাঝাির ও দীঘেময়ািদ অিভল

ও সংি

পিরচালন

পিরক না িবকিশত করেত পাের। বা ব ঘটনা বােহ সাড়া িদেয় সময়া ের ওই পিরক না িল যমন
িবকিশত হেব (সব পিরক নার
কােছ পিরক নার

ে ই যমন হয়), তমনই কােনা আে ালেনর অংশ হণকারীেদর

ি য়া ও মেনাভাব তির করাটা

য়ং কােনা িনিদ পিরক নার থেকও বিশ

িনণায়ক।
স ত, কােনা সংঘােতর
চেয়

ভােব পর

ে

দ তা এবং পিরি িতেক আমরা এই পিরচালন পিরক নােতই সব

রেছদ করেছ

দখেত পাই। পিরচালন পিরক নার িভি

আে ালেনর সামেন চেল-আসা অনু কূল এবং

হল

কােনা

িতকূল পিরি িত িলর পিরমাপ। এর পর আে ালন

দ তা ও সামি ক- কৗশলগত পছ -বাছাই ব বহার কের অনূ কূল পিরি িত িলেক কােজ লাগােনা
এবং

িতকূল পিরি িত িলেক জয় করা,

পিরচালন পিরক নার একিট

পা িরত করা বা মাকােবলা করার পিরক না কের।

উদাহরণ

দখা যায় ১৯৮০-র দশেক

(Solidarność) আে ালেন। িনেজেদর শি ম া ও স মতা বু েঝ িনেয়
ইউিনয়েনর জন একিট
সমেয়র পে

পাল াে র সংহিত
িমকরা

মতাশালী ও রাজৈনিতক ভােব বা বস ত দািব সূ ব

অজন-করা-অস ব ল

কিমউিন

াধীন

ড-

কের (িক

স-

শাসন অবসােনর জন ডাক

দওয়া থেক

িনেজেদর সংযত রােখ); তারা তােদর িবেরাধী পে র অথৈনিতক কমেজাির িল এবং বধতার
অভােবর িবপরীেত

িমকেদর সংগিঠত করা ও বিচ ময়

িমকেদর সংহত করার কােজ িনেজেদর

এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.
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শি ম ােক একি ত কের; এবং িনেজেদর কম ল িল দখল কের রেখ আঘাত করার কাযকরী
িবেশষ- কৗশল বেছ নয় (িনেজেদর কম ল িল ছেড় বিরেয় এেস িমিছল না কের, যা আেগর
বছর িলেত করেত চ া করার ফেল দমনপীড়েনর মু েখ তােদর কমেজাির কের িদেয়িছল)।
িবেশষ কের ছাপাখানা ও

াধীন সামিয়কপে র মেতা িবক

িমকরা

িত ান িলর উপর িনভর করার ফেল

এটা আরও তী হেয় ওেঠ। ওই িল আেগর দশক জু েড় িবিভ শহেরর মেধ যাগােযাগ সহজ কের
তু লেত

করা হেয়িছল। একিট সামি ক- কৗশলগত অিভল , একিট যথাযথ িনশানা, এবং

স মতার মেধ -থাকা যথাযথ িবেশষ- কৗশল িল (কম ল-দখল-কের ধমঘট ও িবক

িত ােনর

ব বহার) িনবাচেনর মাধ েম সংহিত (Solidarność) আে ালন কাযকরী ভােব সংঘােতর পিরেবেশর
মেধ পািড় দয়,
পাল রা

িতকূল পিরি িত িলেক জয় কের, এবং িনেজেদর চূ ড়া

তিরর িদেক এিগেয় যায়, যা ১৯৮৯ সােল অিজত হেয়িছল।

ল

একটা গণতাি ক

১২

৩) অিহংস শৃ লা
গণ- িতেরােধর ব বহািরক গিতময়তার মমব
সে ও

হল অিহংস শৃ লা বজায় রাখা, অথাৎ,

েরাচনা

িতেরাধকারীেদর অিহংস থাকার স মতা। অিহংস শৃ লার মাধ েম আে ালন িল

অসামিরক লাকেদর অংশ হেণ চরম বৃ ি
দমনপীড়েনর
িলর মেধ

ঘটায়,

িতপে র দমনপীড়ন করার ব য় বািড়েয় দয়,

িতঘাত হওয়ার স াব তা বাড়ায়, এবং কােনা

িতপে র

মতার মু খ ধারক-

থেক প ত াগেক অেনকটাই উৎসািহত করেত পাের। চেনাওেয়থ ও

ফােনর

গেবষণা দখাে , িহংসা এবং গণ- িতেরাধ অিভযান িলর সাফেল র হােরর মেধ পাথক গেড়
তালায় এই সু ফল িল তাৎপযপূ ণ অবদান রােখ।

১৩

অিহংস শৃ লা অজন করেত হেল আে ালন িলর মেধ এই আ িব াস থাকেত হেব য তােদর
সংঘাত জাির রাখার জন গণ- িতেরাধ একিট কাযকর উপায়। গণ- িতেরাধ কী-ভােব কাজ কের
স-িবষেয় তথ এবং এর ঐিতহািসক নিথ িঠক স-ভােবই এই
একিট কাযকরী সামি ক- কৗশল সমেয়র সে

সে

ে

সহায়ক হেত পাের, য-ভােব

ধােপ ধােপ িবজয় িলেক হািসল কের এবং

দখায় য গণ- িতেরােধ কাজ হয়। আে ালন িল অিহংস শৃ লােক জারদার করার মেতা সং ৃ িত
ও িনয়মিবিধ

তির কের এেক সচলও রােখ।

যমন উদাহরণ িহেসেব, সািবয়ায়

এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.
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িমেলােশিভচেক উৎখাত কের দওয়া অটেপার আে ালন (Otpor movement) নতু ন সদস েদর
সু স

ভােব

িশ ণ িদেয়িছল যােত তারা বােঝ গণ- িতেরাধ কী-ভােব কাজ কের এবং এবং

অিহংস থাকা কন

পূ ণ।

অিহংস থাকার ব াপাের নীিতগত যু ি -তক চালােনার জন এই
আে ালেনর
পর

েয়াজন হয় না। িক

জনগণেকও অিহংস শৃ লার বা ব সু ফল িলর জারেক

েরর মেধ স ািরত করেত হেব। একই সে

(সা িতক কােল সব

েচ া িলর কােছ কােনা একিট

স-সব ঘটনা িলেকও মেন রাখেত হেব যখােন

চেয় ক ণ উদাহরণ হল িসিরয়া) গণ- িতেরােধর মেধ অধীরতা বা

আ িব ােসর অভাব িহংসা ক িবেশষ- কৗশেলর িদেক একটা বদেলর জ

িদেয়েছ, যার সবনাশা

পিরণিত অনু মান করা যায়।
৪) গণ- িতেরােধ অসামিরক লাকেদর অংশ হণ বৃ ি
যু ি

িদেয় দখােনা যায়, আে ালেনর সাফেল র জন গণ- িতেরােধ অসামিরক লাকেদর উঁচু তেলর
১৪

অংশ হণ হল একক বৃ হ ম ভিবষ বাচক।

কারণ এর থেক বাঝা যায়, জনগণ যত কতৃ বাদীর

উপর থেক স িত এবং আনু গত তু েল নেব, কতৃ বাদী তত বিশ দু বল হেয় পড়েব, এবং িনয় ক
িহেসেব থাকার চ া করার জন তােদর ব য়ও তত বিশ হেব। এ-ছাড়াও, আমরা িব াস কির য,
অসামিরক লাকেদর অংশ হণ বাড়েল দমনপীড়েনর
পিরমাণগত সা

িতঘাত হওয়ার সু েযাগও বেড় যােব এবং

মাণও বলেছ য, অসামিরক লাকেদর অংশ হণ আরও বাড়েল

সমথকেদর মেধ প ত ােগর স াবনাও বেড় যােব।
অসামিরক লাকেদর উঁচু তেলর অংশ হেণর

১৫

ে র িনদশন রেখ ইিজ

ও িতউিনিশয়ার ২০১১

সােলর িব ব িল িবিভ

জনসংখ া- গা ীর পু ষ ও নারী, ধমীয় ও ধমিনরেপ

মধ বেয়িস ও আরও বৃ

জনগণ, িন

ও মধ িব

িতপে র

িণর

িমক, এবং শ ের ও

গা ী, যু বক,
ামীণ জনসমি

িনিবেশেষ ব াপক সমথন জািগেয় তােল। তু লনামূ লক িবচাের, ১৯৮৯ সােল িচেনর পড়ু য়া আে ালন
এবং ২০০৯ সােলর সবু জ আে ালন (Green Movement) উভয়ই ল
করেলও এবং খবেরর িশেরানাম দখল করেলও, কােনািটই িক

মানু ষেক সমােবিশত

িনেজেদর ঘািষত অিভল
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আংিশক ভােবও অজন করেত পােরিন। এর কারণ হল, এেদর কােনািটই িনেজেদর

াথিমক

জনসংখ া-িভি ছািড়েয় ব াপক ভােব পু রজন অংশ হণেক ধারণ কের বেড় ওেঠিন।
গণ- িতেরােধ উঁচু তেলর অংশ হণ অজন করা হল
বা ব

ু রণ। একিট অিভ

দৃ ি ভি

েয়াজন-তািলকার

থম িতনিট িবষেয়র একিট

সংব তা তিরেত সহায়তা কের এবং সমােবেশর উ ীপনা

বাড়ায়। পিরচালন পিরক না আ িব াস স ািরত কের এবং আে ালেনর জন জনগেণর িবিভ
রকম ঝুঁিক-সিহ ু তা, দওয়ার মেতা সময়, এবং ত াগ- ীকােরর সামথ েক খাপ খাইেয় িনেত এক
সাির িবেশষ- কৗশল জু িগেয় দয়। একিট কাযকরী সামি ক- কৗশল গিরব, ধনী, ত ণ, বৃ , এবং
এর মাঝামািঝ সব বেয়িসেদর সামেন আে ালনেক সমথন দওয়ার জন ছাট বা বড় িকছু -না-িকছু
করার িবক -উপায় জু িগেয় দয়। অিহংস শৃ লা িনি ত কের য সবাই এেত অংশ িনেত পাের (এর
িবপরীেত, সশ

িতেরােধ

ধু শারীিরক ভােব স মরাই অংশ িনেত পাের) এবং অিহংস উপায় িল

সমােজর সব েরর ব াপক অংেশর কােছ অেনক বিশ আেবদনময় হেয় উঠেত পাের।
৫) দমনপীড়েনর

মশ কমেত-থাকা অিভঘাত এবং

কতৃ বাদীর হােত সব চেয়

মতাস

অ

মশ বাড়েত-থাকা

িতঘাত

হল দমনপীড়ন চালােনার সামথ , এবং কাযকরী

আে ালন িল শেখ কী-ভােব এর ব য় বািড়েয় িদেয় দমনপীড়েনর অিভঘাত কিমেয় আনেত হয়।
তােদর কােছ এটা করার একিট পথ হল সিঠক ভােব ঝুঁিকর পিরমাপ ও িবেশষ- কৗশেলর পছ বাছাই। কারণ সব িবেশষ- কৗশলই সমান ভােব দমনপীড়েনর ঝু ঁিক সামলােত পাের না। জনিবে ােভর মেতা ক ীভূ ত কাযকলাপ সহেজই দমনপীড়েনর িশকার হেত পাের। িক

িবেক ীভূ ত

িবেশষ- কৗশল িল, যমন উপেভা া বজন, ঘের-বেস- থেক ধমঘট, অসু তার কারেণ ু ল-কামাই,
বা

কাশ

ােন নাম-ছাড়া ছাট ছাট

শাসনযে র পে

তীক-ছিব দখােনার উপর দমনপীড়ন চালােনা কােনা

অেনক বিশ চ ােলে র ব াপার। এর কারণ হল িকছু িকছু িবেশষ- কৗশেলর

( যমন উপেভা া বজন) অংশ হণকারীেদর পিরচয়
য একিট পণ

থােক না (কাউেক দেখ বলার উপায় নই

স বজন করেছ িক না), বা যারা এ-সব ঘটাে

তারা থােক ছিড়েয়-িছিটেয় এবং

সহেজই অ ীকার কের িদেত পাের ( যমন, ঘের-বেস- থেক ধমঘেটর
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িমেকর ঘের দখা করেত যেত হেব এবং অসু তার কারেণ ু ল-কামাই করা অংশ হণকারী ব ি
দািব করেত পাের য স-িদন স সিত ই অসু

িছল)।

১৯৮৩ সােল িচিলর একনায়ক অগাে া িপেনােচত-এর দমনপীড়নেক মাকােবলা করার জন তার
িব ে

থাকা রাজৈনিতক িভ মতাবল ীেদর একিট পথ খু ঁেজ বর করেত হেয়িছল। এক যু গ ধের

চলা গণ-

ার, মৃ তু দ , অত াচার ও ম কের দওয়ার আতে জনগণ সংগিঠত হেত বা এক সে

সমােবিশত হেত পারিছল না। এি ল মােস তামা খিন- িমকরা সাি য়ােগা শহেরর বাইের এক
ধমঘেটর ডাক দয়, িক
সনাবািহনী পািঠেয় র

িপেনােচত ধমঘট

হওয়ার আেগই খিন িঘের ফলার জন তার

ঝরােনার মিক দয়। এমন দমনপীড়েনর মু েখ িমক নতারা ধমঘট থেক

সের আেস এবং তার বদেল একিট জাতীয়

িতবাদ িদবেসর ডাক দয়, যখােন শাসনতে র িব ে

িতবাদ জানােত চায় এমন য- কউ কাজ করেব ধীের, হাঁটেব ধীের, গািড় চালােব ধীের এবং রাত
আটটার সময় থালা-বািট বাজােব।

১৬

পেড়, এবং এখান থেক মািসক
িছ িবি

এ-সব কাযকলােপ নিজরিবহীন এবং ব াপক অংশ হণ চােখ

িতবােদর ডাক দওয়া হয়। িপেনােচত-শাসেনর মূ ল িভি

তার বাতাবরণ কািটেয়

ফলার এিটই িছল

থম বড়সড়

ভয় ও

কােনা পদে প। এই

কাযকলাপ িলেত অংশ হণকারীেদর ঝুঁিক িছল সহনীয় মা ায় কম এবং এ িলেক দমন করাও িছল
অস ব। এ-রকম ব াপক িবেক ীভূ ত িবেশষ- কৗশেলর িব ে

িপেনােচেতর িনরাপ া-বািহনীর কােছ

কােনা উ র িছল না।
দমনপীড়েনর অিভঘাত কমােনা অথবা এর ব য় এবং
িদক িলর সে

জিড়েয় আেছ িকছু

িতঘােতর স াব তা বাড়ােনার অন ান িবেশষ

াভেক অরাজৈনিতক ভাষায় সু িথত ভােব তু েল ধরা

(শাসনতে র পতেনর বদেল িবে াভকারীেদর প
দািব জানােনা), পরবতী নতৃ ে র একিট সু

থেক িব

জল এবং িনরাপদ বাস ান-এলাকার

ধারা তির করা এবং আে ালেনর অংশ হণকারী

এবং দশীয় ও আ জািতক গা ী িলর মধ কার সামািজক দূ রে র মেধ
আে ালেনর উপর দমনপীড়েনর আরও বিশ
িনরাপ া বািহনী ২০১০ সােল ইিজ বাসী

িতঘাত হেত পাের।

সতু ব ন করা, যােত

যমন উদাহরণ িহেসেব,

গার খােলদ সাইদেক যখন দু নীিত ফাঁস কের দওয়ার

জন একিট ই ারেনট কােফ থেক তু েল িনেয় পটােত পটােত মের ফেল, তখন সাইেদর
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জীবনেক খােটা করার উে েশ ইিজ

সরকােরর

েচ ােক “উই আর অল খােলদ সাইদ” নােমর

িভ মতাবল ী ফসবু ক গা ীিট পালটা িবেরািধতা কের। তােদর উপি িত িদেয় তারা

কের দয়

য সাধারণ ইিজ বাসীর সে সাইেদর অেনক িকছু রই িমল িছল। এই ভােব গেড় ওেঠ দমনপীড়েনর
িতঘাত।
৬) আে ালেনর
সমেয়র সে

সে

সমথকেদর মেধ

িতপ

থেক প ত ােগর ঘটনা বেড় যাওয়া

গণ- িতেরাধ যত এিগেয় চেল, এিট
িব

ায়শই

িতপে র সি য় ও িনি য়

তা-বদল এবং প ত ােগর ঘটনায় উৎসাহ

সং ারপ ী ও ক রপ ীরা িনয় ণ হােত নওয়ার জেন
কের িদেত পাের। অথৈনিতক

দয়।

যমন, সরকােরর

কােশ এেক অপেরর িব ে

লড়াই

াথ িল রাে র উপর চাপ সৃ ি করেত পাের আে ালেনর দািব িলর

সে সমেঝাতা করার জন , যােত ব াবসার পিরেবশ িফের আেস। সিনক, পু িলশ, আমলা ও এ-রকম
অন ান রা সহ শাসনতে র কাযিনবাহীেদর মেধ ও িব
কারণ হল, হয় তারা আে ালেনর দািব িল যু ি

তা-বদল

হেয় যেত পাের। স বত তার

িদেয় বু ঝেত পেরেছ, শাসনত িট স

েক বীত

হেয় পেড়েছ, অথবা তােদরই পিরবােরর কউ বা ব ু -বা ব গণ- িতেরােধ অংশ িনেয়েছ। এমনকী
শাসনতে র

িত সহানু ভূ িতশীল অিভজাতরাও এর

এবং িনরেপ

হেয় যেত পাের, যােত গণ- িতেরাধ সফল হেল তােদর কােছ এটা ইিতহােসর ভু ল

পে

ািয়

িনেয় সে হ

কাশ

করেত পাের

থাকার ঝুঁিক না হেয় যায়।

২০০৪ সােল ইউে েনর কমলা িব েব (Orange Revolution) িভ মতাবল ীরা মধ তাকারী
িহেসেব সনাবািহনীর অবসর া কমকতােদর উপর িনভর কের পিরক নামািফক িনরাপ া বািহনীর
১৭

সে

যাগােযােগর রা া খু ঁেজ বার কের।

িদেয়

সমেয়র সে সে িবেরাধীরা তােদর কাযকলােপর মেধ

মাণ কের য তারা অিহংস ও ন ায়স ত িছল। তারা িনরাপ া বািহনীেক জনতার সবা ও

সু র া দওয়ার আ ান জানায়। সৗ া ,

াগান ও কাযকলােপর মাধ েম ( যমন দা া পু িলশেক

গালাপ ফুল দওয়া) সামািজক দূ রে র মেধ সতু ব ন কের।
কের দয়। এবং অবেশেষ িনরাপ া বািহনীর িভতের িব
চালােনার মু হূেত ইউে েনর ব

মতাসীন শাসনতে র দু নীিত ফাঁস

তা-বদেল ই ন জাগায়। ফেল দমনপীড়ন

সনা ও পু িলশ পু েরাপু ির িনরেপ

এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.
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ভূ িমকা পালন কের।
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িমেলােশিভেচর অধীেন সািবয়ােতও একই ঘটনা ঘেটিছল।

কােশ প ত াগ না কের িনরাপ া

বািহনী সাৎসােহ শাসনতে র আেদশ পালন করা পু েরাপু ির ব

কের দয়। অটেপার আে ালেনর

(Otpor movement) ৫ অে াবেরর চরম মু হূেত, বলে েডর জনতার িভেড়র উপর হিলক ার
থেক িবষা

রাসায়িনক ছড়ােনার দািয়ে

কের য আবহাওয়া

থাকা পু িলশ অিফসার কাজিট করেত অ ীকার কের, দািব

না থাকায় স িভড়েক পির ার দখেত পাে

না। যিদও িদনিট িছল রাদ-

ঝলমেল। পের স ম ব কের, এই আেদশ স পালন করেত পােরিন তার কারণ, তার পিরবােরর
সদস রাও হয়েতা স-িদন সই িবে াভকারীেদর মেধ িছল।

১৮

বােধাদয় বা আ - াথ যটা িদেয়ই চািলত হাক না কন, এ-ধরেনর প ত ােগর ঘটনা অেনক
সমেয়ই একিট গণ- িতেরাধ আে ালেনর দীঘেময়ািদ অনু ঘটন

ি য়ার ফসল।

েয়াজন-তািলকায়

দওয়া আেগর দু িট ঝাঁেকর মেতাই এই ঝাঁকিটও কােনা আে ালেনর ঐক , পিরক না ও অিহংস
শৃ লার
সে

িতমূ িত িহেসেব

কাশ পায়।

কােনা প ত ােগর সু েযাগ বৃ ি

পর

শৃ লা এ-সব িলই ব াপক ও ব িবিচ
করােত অিহংস শৃ লা

ামাণ -তথ বলেছ, বিচ ময় অংশ হেণর উঁচু তল িলর
র-স কযু । আবার ঐক , পিরক না এবং অিহংস

অংশ হেণ অবদান রােখ। িবেশষ কের প ত ােগ রািজ

পূ ণ। একিট আে ালন যত

ণ অিহংস থাকেব এবং িহংসা ক গণ-

িবে ােহ উৎ মণেক এিড়েয় থাকেব ( যমন ২০১১ সােল িসিরয়ায় য দু ঃখজনক ঘটনািট ঘেটিছল),
তত

ণ আরও একিট িদন লড়াই করার জেন আে ালনিট িটেক থাকেত পারেব ও প ত ােগর

স াবনার দু য়ার খু েল রাখেত পারেব।
িনশানা িলর অি

কােনা শাসনতে র িভতের থাকা িব

যিদ িহংসা ক সংগিঠত-িবে ােহর কারেণ িবপ

প ত ােগর স াবনা-শি

কােনা কতৃ বাদী শাসনতে র

তা-বদেলর

না হেয় পেড়, তেব তােদর

মতা-কাঠােমার সংব তার সামেন একিট

ধারাবািহক মিক িহেসেব থেক যায়।
বািহ ক সহেযাগীর
এই
স

েয়াজন-তািলকািট

কৃত ব না

ধু িভ মতাবল ীেদর জন ই পথিনেদশ নয়। এই সব সংঘাত িলর সে

িকত িনেজেদর কাজকেমর মােনা য়েনর জন অন ান কােজর-এলাকা িলও এেক ব বহার করেত

পাের।
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উদাহরণ িহেসেব, এই
স

েক

েয়াজন-তািলকািট সাংবািদকেদর আরও গভীর উপলি

িনেয় গণ- িতেরাধ

িতেবদন তির করেত সাহায করেত পাের। সাংবািদকরা যিদ কােনা সংঘাতেক তী

অ দৃ ি িনেয় দখেত চান, এই তািলকা দিখেয় দেব য, িহংসা আরও তী হেত পাের িক না তা
িনেয় দূ রক না করার জন এক জন সাংবািদকেক ২০১৪ সােলর গাড়ার িদেক িকেয়ভ-এ মেলাটভ
ককেটেলর

ল

িনশানার সামেন ঠেল িদেলই তা সংঘােতর িভতেরর চািলকা-শি

কের দয় না। িক

িলেক

কােনা আে ালেনর ঐক ও পিরক নার অব া, অিহংস শৃ লার িভতের

ভাঙেনর উৎস, অসামিরক

লাকেদর অংশ হণ বাড়েত থাকা,

কােনা আে ালেনর উপর

দমনপীড়েনর অিভঘাত কমেত থাকা, এবং প ত াগ দূ ের থাক, িনরাপ া বািহনী আেদশ পু েরাপু ির
মানেছ িক না তা িনেয় অনুস ানই একিট
স

ু রধার িবে ষণ জু িগেয় দেব। এর সে

দােয়র মেধ সমথন হারােনার িবষয়িট স েক উপলি েক যাগ করা যাক। এেত

এ-বছেরর ২১ ফ য়ািরেত শাসনয

পিরচািলত সব চেয় ভয়াবহ িহংসার

ব বসায়ী
হেব য

িতঘাত হওয়ার কেয়ক

ঘ া পেরই কন ইউে েনর রা পিত ইয়ানু েকািভচ পািলেয়িছেলন। আেগ থেকই সিঠক সূ চক িলর
িদেক দৃ ি িদেল এই িবকাশ িলর আরও ভােলা ভােব ভিবষ াণী করা যায়।
২০১১ সােলর ি তীয় ভােগ যিদ নীিত-িনধারকরা এ িল িবেবচনা করেতন, তা হেল এই
তািলকািট িসিরয়ার আসাদ শাসেনর িব ে
দিখেয় িদেত পারত। শাসনয

থেক

েয়াজন-

গণ- িতেরােধর িবজেয়র আরও বড় সু েযাগ িলেক
সনাবািহনীর

মাগত িব

তা-বদলেক ( কবল সু ি

সিনকরা ছাড়াও) িবজেয়র সব চেয় সরা আশাভরসা িহেসেব দখা যেত পারত। ব বসায়ী
স

দােয়র সমথন

ত াহার িছল আেরকিট সূ চক। এই আেলােক, ২০১২ সােলর

অবিশ অ ালাওয়াইট িমিলটািরর মাকােবলা করেত ি

েত আসােদর

িসিরয়ান আিমর উৎসাহেক দু ভােগ র পূ বাভাস

িহেসেব যিদ নাও দখা হয়, এেক উলেটা ফল বলেতই হেব।
ভূ িমজ জনগেণর

মতার আে ালেন বািহ ক সহায়তা িনয় ণকারী িনয়মিবিধ গেড় তু লেত এই

েয়াজন-তািলকা িবেশষ ভােব কােজ লাগেব। যমন উদাহরণ িহেসেব,

েয়াজন-তািলকািটর

থম

িতনিট স মতা হল দ তা-িনভর, এবং এ িলেক িবপু ল তথ আদান- দােনর মাধ েম আরও
বাড়ােনা যেত পাের। মানবািধকােরর সাবজনীন ঘাষণা-র (Universal Declaration of Human
এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.

অেথািরট ািরয়ািনজম

ফান (স া.), ইজ

িজং আ কামব াক?, ওয়ািশংটন িডিস: দ আটলাি ক কাউি ল, ২০০৫।
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Rights) ১৯তম অনু ে দ অনু সাের, িনপীড়করা তােদর সীমা -এলাকা িদেয় তেথ র

বাহেক সীিমত

করেত বা য-সব নাগিরক সই তথ িভ মতাবল ীেদর কােছ িফের পাঠায় তােদর শাি
না।

েয়াজন-তািলকার ছয়িট িবষয়ই

যু ি গত উ াবন স

িদেত পাের

েক ভাবনা জাগােব যা িতনিট স মতা

ও িতনিট ঝাঁক িনেয় চচােক সহজ কের িদেত পাের।
েয়াজন-তািলকা এবং য সংঘাত িল আমােদর ভিবষ ৎ গড়েব
য পিরেবেশ অিহংস সংঘাত চালােনা হয় সিট বশ জিটল। জয়লােভর জন একিট সামি ককৗশেলর মেধ এক

িবেশষ- কৗশলেক পযায়িবন

করেত তৃ ণমূ ল

ের সম য়-সাধন করার

অভােব অেনক সমেয়ই গণ- িতেরাধকারীরা িদেশহারা হেয় পেড়। জনগেণর িবপ
াধীনতা স

েক ভু ল িস া

জীবন ও

িনেয় ফলার াভািবক ভয় তােদর মেধ িনি য়তা তির করেত পাের।

এক জন উৎপীড়ক এটাই চায়, এবং এটা আবার উৎপীড়েকর না-কমেজাির স

েকও মাহ তির

করেত পাের।
েয়াজন-তািলকািট এই িদেশহারা ভাব কাটােত এবং সামেন পথ কেট এগেত িভ মতাবল ীেদর
সাহায করেত পাের। কউ কউ হয়েতা যু ি

দখােত পাের, এত বিশ সংখ ায় পিরবতী যখােন

সি য়, সখােন উৎপীড়েনর অবসান ঘটােত একিট

েয়াজন-তািলকা এেকবাের অিত-সরলীকরণ হেয়

যাে , এবং ভিবষ েতর সংঘাত িল চলার সময় িনণায়ক িস া
িনিদ

সময় ও

হণেক মূ ল ায়ন করেত হেল সই

ােনর পিরে ি েত অসাধারণ উপাদান িলর িদেক সেবা

মেনােযাগ দওয়া

দরকার।
যাই হাক,

েয়াজন-তািলকািট কােনা একিট অব ার িবেশষ িনিদ উপাদান িলেক উেপ া করেত

বেল না, বরং একিট ব াপকতর সামি ক- কৗশলগত
বাঝার জন
অতু ল গাওয়াে

পেরখার

াসি কতায় সই উপাদান িলেক

কের দিখেয় দয় কী-ভােব ও কন গণ- িতেরাধ আে ালন জয়ী হেত পাের।
অন ান আরও এক

িবিভ

সে

েয়াজন-তািলকািটর

িনেয় গেবষণা

কেরেছন। িতিন িলেখেছন:
েয়াজন-তািলকািট আমরা যা পেয়িছ তার চেয় অেনক বিশ কােজর দািয়

পালেনর ব থতা

থেক য-কাউেক সু র া িদেত পাের, এমনকী অিভ েদরও। এ িল এক ধরেনর িন পণ
এই অধ ায়িট যখান থেক নওয়া হেয়েছ: ম াথু বােরাজ এবং মািরয়া জ.
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জািলকা জু িগেয় দয়। স িল আমােদর সবার মেধ সহজাত মানিসক
— যমন

ৃ িত, মেনােযাগ ও পু ানু পু তার

িট িল...।

সিত কােরর জিটলতার পিরি িতেত — যখােন

েয়াজনীয়

িট িলেক ধের ফেল

১৯

ান কােনা ব ি -মানু েষর সাধ েক

ছািপেয় যায় এবং অননু েময়তা আিধপত কের... [কাযকরী

েয়াজন-তািলকা িল] সখােন

িনি ত কের দয় য অথহীন মেন হেলও িনণায়ক খু ঁিটনািট িকছু ই নজর এিড়েয় যাে

না,

এবং... িনি ত কের দয় য জনগণ আেলাচনা করেছ এবং সম য় রাখেছ... যােত সূ
তারতম এবং অননু েময়তােক তােদর সাধ মেতা িনয় েণ রাখা যায়।
উৎপীড়ক অথবা গণ- িতেরাধকারীর মেধ
সূ চক না-ও হেত পাের। যাই

হাক,

২০

ক িজতেব স-ব াপাের এই

েয়াজন-তািলকা চূ ড়া

াধীনতার জন নাগিরকেদর দািব কী-ভােব কতৃ বাদী

শাসনযে র দৃ ঢ়-সু র া উপেড় ফলেত পাের তা বাঝার জন িনণায়ক ও ধারাবািহক একিহেসেব এই

সূ চক

েয়াজন-তািলকা সাহায করেত পাের।
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সমাি টীকা
১

এিরকা চেনাওেয়থ ও মািরয়া

ফান-এর গেবষণার উপর িভি

সােলর মেধ সারা পৃ িথবী জু েড় িবিভ

কের — যারা ১৯০০–২০০৬

দেশ এবং এলাকায় সরকােরর পিরবতেনর লে

পিরচািলত

১০৫িট গণ- িতেরাধ অিভযানেক িচি ত কেরেছন।
এিরকা চেনাওেয়থ ও মািরয়া ি েফন। ২০১১। হায়াই িসিভল রিজ

া

লিজক অব ননভােয়ােল

স। পৃ া ৬।

NAVCO 1.1

কনি

। িনউ ইয়ক: কলাি য়া ইউিনভািসিট

ওয়াকস: দ

ােটিজক

ামাণ -তথ পাওয়া যােব এই িলে :

http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html
২

হাউ ি ডম ইজ ওয়ান:

ম িসিভক রিজ

া

টু ডু েরবল ডেমা ািস গেবষণায় ১৯৭২-২০০৫

সােলর মেধ গণতে র িদেক ৬৭িট উৎ মণ িনেয় িবে ষেণর উপর িভি কের। গেবষকরা দেখেছন
য:
“একনায়কত ী ব ব া িলর পতেনর ফেল এবং/অথবা টু কেরা টু কেরা হেয়-যাওয়া ব জািতক
রা

িল থেক নতু ন রা

িল জ

নওয়ার ফেল য-সব দশ িলেত উৎ মণ

৬৭িট উৎ মেণর মেধ ৫০িটেত বা ৭০ শতাংেশর বিশ

ে

হয় স িলর

পু রজন- িতেরােধর শি ম া িছল

একিট মু খ চািলকা উপাদান। য ৫০িট দেশ পু রজন- িতেরাধ একিট মু খ সামি ক- কৗশল িছল
(অথাৎ, য-সব দেশ পু রজন বািহনীর
পছেন পু রজন বািহনী ও
না। ২৫িট িছল আংিশক মু

েচ ায় উৎ মণ ঘেটিছল বা য-সব দেশ িম

মতাধরেদর তাৎপযপূ ণ ভূ িমকা িছল), তােদর কােনািটই াধীন দশ িছল
দশ। ২৫ িট িছল না-মু

দশ। আজ (২০০৫ সাল), উৎ মেণর ব

বছর পর এই সব দশ িলর মেধ ৩২িট মু , ১৪িট আংিশক মু

ও মা ৪িট না-মু ।”

িপটার অ াকারম ান ও অ াি য়ান ক ারাটিনিক। ২০০৫। হাউ ি ডম ইজ ওয়ান:

রিজ

উৎ মেণর

ম িসিভক

া টু ডু েরবল ডেমা ািস। ওয়ািশংটন, িডিস: ি ডম হাউস। পৃ া ৬-৭।
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৩

এিলনর মােচ , অ াি য়ান ক ারাটিনিক, আচ পু িডংটন ও ি ে াফার ওয়া ার। ২০০৮। এেনবিলং

এনভায়রনেম স ফর িসিভক মু ভেম স অ া
হাউস
৪

দ ডাইনািম

অব ডেমা ািটক ানিজশন। ি ডম
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