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উৎপীড়ি  অব্িোথিি জিয প্রথয়োজি-তোরলকো 
রলথেথেি: রপট্োি অযোকোিমযোি ও হোরিি স্টমরিমযোি 

 
ব্তিমোথি রব্থেি িব্ স্টেথয় মোিোত্মক িিংঘোতগুরল িোথেি িথে িোথেি হয় িো, ব্িিং িোেগুরলি 
রিথজথদ্ি রিতথিই তো হয়, তোিো যোথদ্ি রিপীড়ি কথি স্টিই জিিমরিি রব্রুথে তোিো 
উৎপীড়কথদ্ি স্টেথড় স্টদ্য়। অরিকোিংথ িই রব্েোি, রিপীরড়ত জিিমরিি িোমথি দু্রট্ পেন্দ-ব্োেোই 
আথে: েুপ কথি  োকথল  োকথল উৎপীড়ি রকেুট্ো হথলও কম হথব্ এই আ োয় তো স্টমথি স্টিওয়ো, 
অ ব্ো স্বোিীিতো অজিথিি লথযয রহিংিোত্মক গণ-অিুযত্থোি গথড় স্টতোলো। এই িীমোব্ে অরিমতরট্থক 
স্টয িতয েণ্ডি কথি রদ্থয়থে তো হল, িোিোিণ িোথব্ যতট্ো মথি কিো হয় তোি স্ট থক অথিক স্টব্র  
ঘি-ঘি গণ-প্ররতথিোি অরিযোি (যোথক অথিক িময়  “জিগথণি-যমতো”-আথন্দোলি ব্ো অরহিংি 
িিংঘোত ব্লো হয়) িিংঘরট্ত হথয়থে। ১৯০০ িোথলি শুরু স্ট থক স্ট থক স্টকোথিো যমতোিীি  োিকথক 
েযোথলঞ্জ কথি প্ররত ব্েি গথড় একরট্ কথি ব্ড় গণ-প্ররতথিোি অরিযোি হথয়থে।১ ১৯৭২ িোল স্ট থক 
িোগরিক-স্টিতৃত্বোিীি এই িব্ আথন্দোলিগুরলই স্টিৌগ-িোজনিরতক িোথব্ তোৎপযিপূণি স্টব্র ি িোগ 
িিংঘোত ও গণতোরিক উৎক্রমণগুরলি ফলোফলথক আিও স্টব্র  কথি রিি কথি রদ্থয়থে।২ তবু্ও 
িীরত-রিিিোিক, পরণ্ডত, িোিংব্োরদ্ক ও অিযোিয আগ্রহী পযিথব্যকিো উৎপীড়িথক দু্ব্িল কথি স্টদ্ওয়ো 
এব্িং রহিংিো েোড়োই অরিকোিগুরল অজিথিি স্টযথে আম-জিগথণি এই িোম িযথক অিব্িত েোথট্ো 
কথি স্টদ্থেি।  
 
রব্থেষথণি একরট্ অন্ধকোি রদ্কতৃণমূল স্তথিি গণ-প্ররতথিোি কী-িোথব্ রিথজি যমতো এব্িং 
রূপোন্তি িম্ভোব্িো- রি স্টদ্রেথয় জিগণথক রব্রিত কথি রদ্থত পোথি তোি উদ্োহিণ হল ২০১১ 
িোথল রতউরিরিয়ো ও ইরজথেি এব্িং অরত-িম্প্ররত ২০১৪ িোথল ইউথক্রথিি অিুযত্থোি। এই 
অিুযত্থোিগুরল স্টয শুরু হথে স্টকউই তো স্টট্ি পোয়রি, রকন্তু স্টি-জিয এগুরল স্টমোথট্ই অিোিোিণ হথয় 
যোয় িো। িোরব্িয়ো (২০০০), জরজিয়ো (২০০৩) ও ইউথক্রথি (২০০৪) “িরিি রব্প্লব্”গুরল স্টয 
আিথে স্টকউ স্টকউ বু্ঝথত পোিথলও তোথদ্ি িিংেযো েুব্ িগণয। কথয়ক দ্ ক আথগও স্টকউ আন্দোজ 
কথিরি স্টয রফরলপোইিথিি একিোয়কতিী ফোরদ্িিোন্দ মোথকিোি (১৯৮৬), রেরলি একিোয়কতিী 
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অগোথস্তো রপথিোথেত (১৯৮৮), স্টপোলযোথেি স্টিোরিথয়ত  োিি (১৯৮৯) ব্ো দ্রযণ আরিকোি 
ব্ণিনব্ষমযব্োদ্ী  োিথিি (১৯৯২) পতথি িিংগরিত অরহিংি গণ-প্ররতথিোি স্টকোথিো রিিিোিক িূরমকো 
িোেথব্।  
 
আন্তজিোরতক ও আঞ্চরলক রব্থ ষজ্ঞিো স্টযথহতু এগুরল িহ অিযোিয অরহিংি িিংঘোতগুরলি ব্যোেযো রদ্থত 
রহমর মেোয়, ফথল প্রোয় ই  তোিো রিেোথন্ত আথি স্টয, িফল গণ-প্ররতথিোথিি ওই ঘট্িোগুরল হল 
স্টকোথিো রিরদ্িি িমথয় স্টকোথিো রিরদ্িি  স্টদ্থ ি অিোিোিণ এক গুে পোরিপোরেিক অব্িোি উপি রিরি 
কথি ঘথট্ যোওয়ো ঐরতহোরিক ব্যরতক্রম। এগুরলি গরতময়তোথক স্টযথহতুঘট্িো-রিরদ্িি রহথিথব্ স্টদ্েো 
হয়, তোই যো রদ্থয় জিিমরি ব্যোপক রব্রেে িকথমি রিপীড়কথদ্ি রব্রুথে যমতোথক ব্যব্হোি 
কিথত পোথি  এমি একরট্ িোিোিণ িোমরগ্রক-স্টকৌ থলি িোযযপ্রমোণ রহথিথব্ এগুরলথক িথি স্টিওয়ো 
হয় িো। তথব্ িোিো রব্ে জুথড় উৎপীড়কিো এই অন্ধথত্ব স্টিোথগ িো। তোিো জিগথণি-যমতো 
আথন্দোলিগুরলথক তোথদ্ি েোলু  োিথিি িোমথি িব্ স্টেথয় ব্ড় হুমরক রহথিথব্ স্টমথি রিথয়থে।  
 
গত দ্ ক স্ট থক অরহিংি িিংঘোথতি ঘট্িো ক্রথমই স্টব্থড় েথলথে। ফথল যোিো গণতোরিক 
পরিব্তিিথক িম িি কথি তোথদ্ি জথিয একরট্ রব্ষয় রিণিোয়ক িোথব্ গুরুত্বপূণি হথয় দ্োাঁরড়থয়থে। 
স্টিট্ো হল জিগথণি-যমতো আথন্দোলিগুরল স্টকি িফল হথে স্টি-িম্পথকি তোথদ্ি উপলরিথক 
হোলিোগোদ্ কিো। আলোদ্ো আলোদ্ো রব্রিন্ন ঘট্িোি স্টযথে অরহিংি িিংঘোত কোথজ আিোি কোিণ, এরট্ 
দু্ইরট্ স্টমৌরলক ব্োস্তব্তোথক কোথজ লোগোয়। প্র মরট্ হল, রিথজথদ্ি রিয়িণ ব্জোয় িোেোি জথিয 
কতৃিত্বব্োদ্ী  োিিগুরল তোথদ্ি হোথত রিপীরড়ত জিিমরিি ব্যোপক আিুগথতযি উপি রিিিি ীল। 
আি রিতীয়রট্ হল, ওই িব্  োিথি িব্োই িমোি িোথব্ রব্েস্ত িয়।  

গণ-প্ররতথিোি কী-িোথব্ কোজ কথি 
এই দু্ই ব্োস্তব্তোি আথলোথক গণ-প্ররতথিোিকোিীিো একট্ো রিপীড়িমূলক ব্যব্িোথক রব্পযিস্ত কিো 
এব্িং অরিকোি, স্বোিীিতো ও িযোয়রব্েোি অজিি কিোি জিয  জিিমরিগুরলথক িমিঘট্, ব্জিি, গণ-
রব্থযোি ও অিযোিয কোযিকলোথপি মথতো রব্থ ষ-স্টকৌ লগুরলি মোিযথম তোথদ্ি আিুগতয িুিম্বে 
িোথব্ প্রতযোহোি কিো এব্িং  অরহিংি েোপ প্রথয়োগ কিোি জিয িমোথব্র ত কথি।  গণ-প্ররতথিোথি 
অিং গ্রহণ যেি বব্রেেযময় হথয় ওথি  ও ব্ড় আকোি িোিণ কথি, তেি স্টব্র ি িোগ িময়ই  োন্ত 
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িোব্ রফরিথয় আিোি জিয প্ররতথিোিকোিীথদ্ি উপি দ্মিপীড়ি অপযিোপ্ত হথয় পথড়, এব্িং পরিব্থতি 
কোযিত এি প্রতযোঘোত হয়। 
 
রব্পযিস্ততো যত েলথত  োথক, িিকোি এব্িং িোথেি পথয রিণিোয়ক অিযোিয প্ররতষ্ঠোিগুরলি (পুরল , 
স্টিিোব্োরহিী, িিংব্োদ্-মোিযম এব্িং িোজনিরতক, আমলোতোরিক ও অ িনিরতক িিোগুরল) মথিযও 
ফোট্ল স্টদ্েো রদ্থত শুরু কথি। এই িব্ ফোট্ল স্ট থক অথিক িময় পযতযোথগি ঘট্িো ঘথট্। আি 
পযতযোগ যেি রব্িোমহীি িোথব্ হথত  োথক, তেি স্টকোথিো কতৃিত্বব্োদ্ী রিথজথদ্ি  োিথিি জিয স্টয 
িোি িোম িযগুরলি উপি রিিিি কথি — অ িোৎ ব্স্তুগত িম্পদ্-িিংিোি, মোিব্ িম্পদ্-িিংিোি, 
জিগথণি দ্যতো ও জ্ঞোি এব্িং ত য পরিথব্থ ি উপি রিয়িণ আি রিথষিোজ্ঞো জোরিি িোম িয — 
স্টি-িব্ রকেুই রব্ধ্বস্ত হথয় পথড়। রিথজথদ্ি আথদ্ গুরল জোরি কিোি মথতো কোযিকিী আি স্টকোথিো 
হুকুম- ৃঙ্খল রট্থক িো  োকোি ফথল, উৎপীড়কিো অব্থ থষ রব্কল্প-উপোয়হীি হথয় পথড়। রিিব্রেন্ন 
অরহিংি েোথপি মুথে তেি স্টি গরদ্ তযোগ কিথত ব্োিয হয়। অথিক স্টযথেই এি ফথল িিংঘরট্ত হয় 
রব্পুল পরিব্তিি। 
দ্যতো ব্িোম পরিরিরত 
গণ-প্ররতথিোথিি ঘট্িো ও অরিঘোত স্টযথহতু রদ্ি-রদ্ি ব্োড়থে, তোই কী কী উপোদ্োি এি 
ফলোফলগুরলথক রিিিোিণ কথি স্টিট্ো পিীযো কিোট্োও গুরুত্বপূণি। স্টকোথিো আথন্দোলি অ ব্ো 
কতৃিত্বব্োদ্ীি মথিয স্টক রজতথব্ স্টিট্ো রক িিংঘোত শুরুি আথগ পরিরিরত রিিিোিণ কথি স্টদ্য়?  অ ব্ো 
স্টকোথিো এক পথযি জয়লোি রক তোিো স্টয-িব্ িোমরগ্রক-স্টকৌ লগত পেন্দ-ব্োেোই ও দ্যতো রিথয় 
িিংঘোত েোলোয় স্টিট্ো রদ্থয়ই স্টব্র  রিিিোরিত হয়?   
 
ইিোিিযো িোল স্টিিোি অি িিিোথয়োথলি কিরিক্ট-এি (আন্তজিোরতক অরহিংি িিংঘোত স্টকন্দ্র, আমিো 
যোি একরট্ অিং ) পিম-উথেথ যি একরট্ রিণিোয়ক রদ্ক হল আথন্দোলথিি গরতপ  ও ফলোফল 
রিিিোিথণ দ্যতো স্টয পরিরিরতি স্টেথয় িোমরগ্রক রব্েোথি স্টব্র  গুরুত্বপূণি স্টিট্ো যুরি রদ্থয় উপিোপি 
কিো। এই মতরট্ প্রোয় ই প্ররতপথযি রহিংিো ব্যব্হোা্থিি ইেো িম্পথকি রব্থ ষ িোথব্ মথিোথযোগী 
স্টজোিোথলো প্রতযোেযোথিি মুথে পথড়।  প্রোয়ই এ-িকম একট্ো িুয়ো স্টতোলো হয় স্টয, “অরহিংি প্ররতথিোি  
শুিু রিিীহ ব্ো স্টকোমল প্ররতপযথদ্ি রব্রুথেই কোযিকি হয়”। রকন্তু অিোয়োথি দ্রযণ আরিকোি 
ব্ণিনব্ষমযব্োদ্ী  োিি, রেরলি রপথিোথেত, রফরলপোইিথিি মোথকিোি ব্ো স্টপোলযোথেি করমউরিে 
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

 োিথিি পিোজথয়ি ক ো িুথল যোওয়ো হয়। িোম্প্ররতক রকেু উদ্োহিথণি মথিয আথে রম থিি 
স্টহোিরি স্টমোব্োিক এব্িং রতউরির য়োি স্টব্ি আরল। এই িব্  োিিগুরলি স্টকোথিোট্োথকই স্টকোমল, 
রিিীহ ব্ো কথিোি দ্মিপীড়থি অরিেুক দ্োরব্ কিো যোয় িো।  
 
এই গুণব্োেক উদ্োহিণগুরলি িম িথি আথে িিংেযোব্োেক রব্থেষণও। ২০০৮ িোথল রিিম হোউজ 
িোথমি এক িিংগিি একরট্ গথব্ষণো িমীযোেোলোয়। এথত ১৯৭৫ স্ট থক ২০০৬ িোথলি মথিয 
কতৃিত্বব্োদ্ী িিকোি স্ট থক ৬৪রট্ উৎক্রমথণি স্টযথে গণ-প্ররতথিোথিি ওপি রব্রিন্ন কোিোথমোগত 
উপোদ্োি ও স্টিগুরলি প্রিোব্ রিথয় পিীযো েোলোথিো হয়। এি মুেয রিেোন্তগুরলি একরট্ অিং রব্থ ষ 
স্টদ্ওয়ো হল: 

...িমীযোরট্থত  পিীযো কিো িোজনিরতক অ ব্ো পরিথব্ গত স্টকোথিো উপোদ্োথিিই গণ-
প্ররতথিোি আথন্দোলিগুরলি িোফলয ব্ো ব্য িতোি উপি পরিিোিংরেযক িোথব্ তোৎপযিপূণি  
স্টজোিোথলো প্রিোব্ পোওয়ো যোয়রি। ...পুিজি-আথন্দোলি কম উন্নত ও অ িনিরতক িোথব্ গরিব্ 
স্টদ্ গুরলথত স্টযমি িফল হথত পোথি, উন্নত ও িমৃে িমোজগুরলথতও স্টিই একই িকম 
িফল হথত পোথি। স্টকোথিো িিংব্ে পুিজি-রব্থিোরিতো  আত্মপ্রকো  কিোি িম্ভোব্িোগুরলি 
উপি জোরতগত ব্ো িমিীয় স্টমরুকিথণি স্টকোথিো মুেয স্টজোিোথলো প্রিোব্  োকোি িপথযও এই 
িমীযোয় স্টকোথিো তোৎপযিপূণি িোযযপ্রমোণ স্টমথলরি। পুিজি-আথন্দোলিগুরলি ব্যোপক িম িি 
অজিি কিোি িযমতোি উপিও  োিথিি িিথিি স্টকোথিো গুরুত্বপূণি প্রিোব্ আথে ব্থল মথি 
হয় িো।৩  

 
িমীযোরট্থত পিীযো কিো একমোে স্টয রব্ষয়রট্ি পরিিোিংরেযক িোথব্ তোৎপযিপূণি প্রিোব্ গণ-
প্ররতথিোি আথন্দোলিগুরলি আত্মপ্রকো  ও ফলোফথলি উপি পোওয়ো স্টগথে, স্টিরট্ হল িিকোথিি 
স্টকন্দ্রীকিণ। স্টলেকিো ব্লথেি স্টয: 
 

িমীযোরট্ স্টদ্েোয়,  োিি-কতৃিত্বথক  েযোথলঞ্জ কিোি িম্ভোব্িো- রি িহ ব্রলষ্ঠ একরট্ 
পুিজি-আথন্দোলথিি আত্মপ্রকোথ ি িথে উচ্চ অিং োথেি স্টকন্দ্রীকিণ ইরতব্োেক িোথব্ 
পিস্পি-িম্পকিযুি। আব্োি এট্োি উলথট্োট্োও স্টদ্েো যোথে িতয: িিকোথিি 
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রব্থকন্দ্রীকিথণি অিং োেযত স্টব্র  হয়, পুিজি-িমোথব্  কিোি একরট্ িফল 
আথন্দোলিও তত কম স্টজথগ উিথব্ স্টদ্েো যোয়।৪  

 
অতএব্, িমীযোরট্ স্টযেোথি গণ-প্ররতথিোি আথন্দোলিগুরলি গরতপ থক প্রিোরব্ত কথি এমি একরট্ 
পরিথব্ গত পরিরিরতথক স্টদ্েোথে, তেি তোি িব্িোেীণ পযিথব্যণ-প্রোরপ্তগুরল দৃ্ঢ় িোথব্ স্টয 
দ্োরব্রট্থক স্টগোড়ো স্ট থকই িোকে কথি রদ্থে স্টিট্ো হল, পরিরিরত এ-িব্  িিংঘোতগুরলি ফলোফথলি 
রিিিোিক।  
 
রতি ব্েি পথি, দু্ই জি পরণ্ডত এরিকো স্টেথিোওথয়  ও মোরিয়ো স্টেফোি প্রকো  কথিি তোথদ্ি 
২০১১ িোথল পুিস্কোিপ্রোপ্ত ব্ই স্টহোয়োই রিরিল স্টিরজিথট্ি ওয়োকিি: দ্য স্ট্র্যোথট্রজক লরজক অব্ 
িিিোথয়োথলি কিরিক্ট। এেোথি তোিো ১৯০০ স্ট থক ২০০৬ িোথলি মথিয যমতোিীি 
িিকোিগুরলথকেযোথলঞ্জ কথিথে এমি ৩২৩রট্ রহিংিোত্মক ও অরহিংি গণ-অরিযোি পুঙ্খোিুপুঙ্খ িোথব্ 
রব্থেষণ কথিি।৫ তোথদ্ি যুগোন্তকোিী পযিথব্যণ-প্রোরপ্তগুরল স্টদ্েোথে স্টয অরহিংি গণ-অরিযোিগুরল 
িফল হথয়থে ৫৩  তোিং  স্টযথে, স্টযেোথি রব্পিীত িোথব্ রহিংিোত্মক গণ-অরিযোিগুরল িফল 
হথয়থে ২৬  তোিং  স্টযথে।৬ তোিো আিও স্টদ্থেি, িোেীয় দ্মিপীড়ি ও অিযোিয কোিোথমোগত 
উপোদ্োিগুরল স্টকোথিো গণ-প্ররতথিোি অরিযোথিি িোফথলযি িম্ভোব্িোথক প্রিোরব্ত কিথত পোিথলও 
(যরদ্ও প্রোয় ই িোিোিণ িোথব্ যতট্ো মথি কিো হয় তোি স্টেথয় কম হোথি — রহিংিোত্মক িোেীয় 
দ্মিপীড়থিি ঘট্িোি স্টযথে এরট্ িোফথলযি হোিথক শুিুমোে ৩৫%-এ করমথয়থে), তোিো এমি  
স্টকোথিো কোিোথমোগত  পরিরিরত পোিরি যো আথন্দোলথিি ফলোফথলি স্টযথে রিিিোিক হথয় উথিরেল।৭ 
প্রোমোণয-ত য রব্ দ্ িোথব্ মূলযোয়ি কথি তোিোরিেোথন্ত আথিি, “িোযযপ্রমোণ স্টদ্েোয় স্টয গণ-
প্ররতথিোি হোথম োই িফল হথয়থে পরিথব্ গত পরিরিরত রিরব্িথ থষ, স্টযট্োথক অথিক স্টলোকই 
অরহিংি গণ-অরিযোথিি ব্য িতোি িথে যুি  কথি।’৮ 
 
এই ফলগুরল স্পি কথি স্টদ্য় স্টিই িব্ স্টব্রিক পূব্িোিুমোিগুরলথক, স্টযগুরলি উপি রিরি কথি গণ-
প্ররতথিোি িম্পথকি পিম্পিোগত প্রজ্ঞো দ্োাঁরড়থয় আথে। অথিক িময়ই এই িব্ িিংঘোথতি ফলোফল 
রিিিোিথণ পরিরিরতগুরলি স্টেথয়ও স্টব্র  পো িকয গথড় স্টদ্য় দ্যতো ও িোমরগ্রক-স্টকৌ লগত পেন্দ-
ব্োেোই। এথত আিথল আশ্চথযিি রকেু স্টিই যেি আমিো যেি স্টদ্রে স্টয উৎপীড়থিি স্টমোকোথব্লোয় 
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
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তোি রব্থিোিীথদ্ি প্র ম িোমরগ্রক-স্টকৌ লরিিিি রিেোন্তই হল কী-িোথব্ লড়থত হথব্ তো রিথয়।  
কোথজই এট্ো আ ো কিো যুরিিেত হথব্ স্টয, যরদ্ ফলোফল রিিোিিথণ ব্োরহযক পরিরিরতগুরলই মুেয 
হথয়  োথক, তো হথল উৎপীড়িথক েযোথলঞ্জ কথি জিগণ কী-িোথব্ লড়থব্ স্টি-রব্ষথয় িোমরগ্রক-
স্টকৌ লগত পেন্দ-ব্োেোইথয়  রকেু এথি যোথব্ িো, এব্িং রহিংিোত্মক এব্িং অরহিংি িিংঘোথতি 
িোফথলযি হোি রব্রিন্ন িমথয় ও অথিক ঘট্িোথতই িমোি  োকথব্।   
 
রকন্তু প্রোমোণয-ত য ব্লথে রিন্ন ক ো। ১৯০০ স্ট থক ২০০৬ িোথলি মথিয জিগথণি-যমতো 
আথন্দোলি রিগুণ িফলতো স্টপথয়থে। িোম্প্ররতক ঘট্িো-িমীযোগুরল স্টদ্েোয় স্টয, িোফথলযি হোথিি 
তোিতময তোৎপযিপূণি িোথব্ ব্দ্লোয়রি।৯ স্টকউ স্টকউ হয়থতো পোলট্ো রব্থিোরিতো কথি স্টজোি রদ্থয় 
ব্লথব্ি, গণ-প্ররতথিোিকোিীিো স্টিই লড়োইগুরলই স্টব্থে স্টিয় স্টযগুরল তুলিোয় িহথজ স্টজতো যোয়। 
রকন্তু স্টেথিোওথয়  ও স্টেফোি স্টিই যুরিি উপিোপিো আথগই আাঁে কথি স্টদ্রেথয়থেি, “...ব্যোপক 
িিংেযোগরিষ্ঠ অরহিংি গণ-অরিযোিই আত্মপ্রকো  কথিথে কতৃিত্বব্োদ্ী  োিিতিগুরলথত... স্টযেোথি 
িিকোথিি রব্রুথে এমিকী  োরন্তপূণি রব্থিোরিতোিও িয়োিক পরিণরত হথত পোথি।”১০  
 
স্টিোথব্ল পুিস্কোি-রব্জয়ী অ িিীরতরব্দ্  মোি স্ট রলিং ৫০ ব্েথিিও আথগ স্টলেো রিরিরলয়োি 
স্টিরজিথট্ি অযোজ আ িযো িোল রিথফি: িিিোথয়োথলি অযোক ি এথগইিে অযোথগ্রিি ব্ইথয়ি 
একরট্ প্রব্থন্ধ এরট্ িরিক িোথব্ই স্টিথেরেথলি। তোি ব্িব্য রেল এ-িকম: 

উৎপীড়ক এব্িং তোি অিীিিো রকেুট্ো প্ররতিম অব্িোথি  োথক। উৎপীড়ক যো েোয়, তোিো 
স্টিট্োি স্টব্র ি িোগট্োই অস্বীকোি কিথত পোথি।  কিথত পোথি, অ িোৎ যরদ্ িিংযুরি 
প্রতযোেযোি কিোি মথতো তোথদ্ি িু ৃঙ্খল িিংগিি  োথক তথব্ই। আব্োি স্টি-ও যো তোিো েোয় 
স্টি-িব্ রকেুই অস্বীকোি কিথত পোথি। স্টি অস্বীকোি কিথত পোথি তোি আজ্ঞোব্োহী 
ব্োরহিীথক কোথজ লোরগথয়...। এট্ো অথিকট্ো দ্ি-কষোকরষিঅব্িো, স্টযেোথি স্টয  পয যত 
স্টব্র  িু ৃঙ্খল ও িিংগরিত  োকথব্, ততট্োই স্টি অপি পয যো েোয় তোি স্টব্র ি িোগট্োই 
অস্বীকোি কিথত পোিথব্। ফথল স্টক স্টজথত স্টিট্োই স্টদ্েোি।১১  

 
স্ট রলিং-এি মথত, গণ-প্ররতথিোিকোিীথদ্ি রিব্িোরেত রব্থ ষ-স্টকৌ লগুরলি জিয ব্যয় এব্িং িুফল  
দু্থট্োই আথে। একই ক ো প্রথযোজয তোথদ্ি কতৃিত্বব্োদ্ী রব্থিোিীি স্টিওয়ো রব্থ ষ-স্টকৌ লগুরলি 
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

স্টযথেও।  ব্যয় এব্িং িুফলগুরলথক  রিথজথদ্ি পথযি স্বোথ ি স্টয িোয়ক িব্ স্টেথয় স্টব্র  পটু্থত্বি 
িথে েরড়থয় স্টদ্য়, স্টিই হয় রব্জয়ী। দ্য গণ-প্ররতথিোি স্টিতো রব্পযিস্ততো বতরি কথি যত স্টব্র  
িম্ভব্ পযতযোগ ব্োড়োথত েোয়। আি িব্ স্টেথয় স্টব্র  েোয় এমি রব্থ ষ-স্টকৌ ল প্রথয়োগ কিথত,  
যোথত আথপরযক িোথব্ কম রব্পযিস্ত কথি স্টব্র  িিংেযোয় পযতযোগ কিোথিো যোয়। দ্য কতৃিত্বব্োদ্ীথক 
আিুগতয জোরি িোেথত হয়। স্টিট্ো অথিক স্টযথেই কিথত হয় রহিংিো প্রথয়োগ কথি। স্টি িব্ স্টেথয় 
স্টব্র  েোয় য োিম্ভব্ কম রহিংিো প্রথয়োগ কথি য োিম্ভব্ স্টব্র  আিুগতয হোরিল কিথত। ম্ুকখাম্ুপখ 
দাাঁড়াকনা পযতযোগ ও আিুগথতযি েোথত ক্রমিরঞ্চত িমরিফলই রিিিোিণ কথি স্টদ্য় স্টক রজতথব্।  
 
প্রথয়োজি-তোরলকো 
যরদ্ গণ-প্ররতথিোি আথন্দোলিগুরলি ফলোফথলি উপথি দ্যতো ও িোমরগ্রক-স্টকৌ লগত পেন্দ-
ব্োেোইথয়ি প্রিোব্ িব্ স্টেথয় স্টব্র  হয় তো হথল এক গুে রব্রিন্ন িিথিি আথন্দোলিগুরলি মথিয 
িোফথলযি িোিোিণ বব্র িয রহথিথব্ েরড়থয়  োকো িযমতো, দ্যতো ও পেন্দ-ব্োেোইগুরলথক আমোথদ্ি 
রেরিত কিথত হথব্। স্টকোথিো আথন্দোলথিি রব্রিন্ন রব্থ ষ রদ্কগুরল রব্থেষণ কিো স্টযথত পোথি। 
রকন্তু অিিংেয পরিব্তিীথক ঝোড়োই-ব্োেোই কথি আমিো স্টদ্েলোম স্টয, িফল গণ-প্ররতথিোি 
আথন্দোলথিি রতিরট্ মুেয িযমতোহল: 

১) মোিুষথক ঐকযব্ে কিোি যমতো 
২) পরিেোলি পরিকল্পিো 
৩) অরহিংি  ৃঙ্খলো  

 
স্টকোথিো গণ-প্ররতথিোি আথন্দোলথি এই িযমতোগুরল উপরিত  োকথল তো রতিরট্  রি োলী 
প্রব্ণতোি জরম প্রস্তুত কথি স্টদ্য় যোথত স্পি হয় স্টয আথন্দোলথিি িোফথলয  উপি এগুরলও উাঁেু 
মোেোয় অরিঘোত িৃরি কিথত পোথি। এই প্রব্ণতোগুরল হল: 

১) গণ-প্ররতথিোথি অিোমরিক স্টলোকজিথদ্ি ক্রম -স্টব্থড়-েলো অিং গ্রহণ 
২) দ্মিপীড়থিি ক্রম -কমথত- োকো অরিঘোত এব্িং ক্রম -স্টব্থড়-েলো প্ররতঘোত 
৩) স্টকোথিো আথন্দোলথিি প্ররতপথযি রিতি স্ট থক ক্রম -স্টব্থড়-েলো পযতযোগ  
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

িব্ রমরলথয়, এই রতিরট্ গুণ ও রতিরট্ প্রব্ণতোথক আমিো “প্রথয়োজি–তোরলকো” ব্লথত পোরি। 
আমোথদ্ি রব্েোি, এই গুণ ও প্রব্ণতোগুরল অজিথিি মোিযথম আথন্দোলথিি িোফথলযি িম্ভোব্যতো 
তোৎপযিপূণি িোথব্ স্টব্থড় যোয়। এই রদ্ক স্ট থক, এই প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ এমি স্টকোথিো িূে িয় যো 
স্টকোথিো ফলোফথলি রিশ্চয়তো স্টদ্থব্। ব্িিং ব্লো যোয় এরট্ একরট্ রূপথিেো, যো মোিুথষি রেন্তোথক 
িিংগরিত কিথত ও তোথদ্ি কোযিকোরিতো উন্নত কিথত িহোয়তো কথি।  
 
অতএব্, এই তোরলকোি একরট্ কোজ হল মথিি রব্ভ্রমথক কোট্োথিো, স্টযট্ো স্টকোথিো িিংঘোত েলোকোলীি 
স্টেথপ ব্িথত পোথি। স্টকোথিো গণ-প্ররতথিোি আথন্দোলিথক িব্ স্টেথয় ব্ড় স্টয েযোথলঞ্জগুরল স্টমোকোথব্লো 
কিথত হয় তোি মথিয একরট্ হল জরট্লতো। স্টকোি উপোদ্োিগুরল রিেোন্ত স্টিওয়োি পথয িব্ স্টেথয় 
স্টব্র গুরুত্বপূণি, তো িিংঘোথতি স্টিোাঁয়ো োি মথিয স্টব্োঝো করিি হথয় পড়থত পোথি। আমিোমথি করি, 
এক জি িরক্রয়-কমিী ব্ো ব্োরহযক পযিথব্যক যরদ্ স্টকোথিো আথন্দোলথিি িরব্ষযৎ িম্ভোব্িো মূলযোয়ি 
কিথত েোি, তো হথল এই প্রথয়োজি-তোরলকোি রতিরট্ িযমতো ও রতিরট্ প্রব্ণতো উপরিত আথে 
রক িো তো েুাঁথজ স্টদ্েথলই স্টকোথিো আথন্দোলথিি ব্তিমোি হোলেোল,  রি, দু্ব্িলতো ও িোফথলযি 
িরব্ষযৎ িম্ভোব্িো মূলযোয়ি কিোি একরট্ মজবু্ত রিরি পোওয়ো যোথব্।  
 
রিথে আমিো প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ রিথয় রব্স্তোরিত িোথব্ ব্লরে: 
 
১) জিগণথক ঐকযব্ে কিোি িযমতো  
কতৃিত্বব্োদ্ীিো িোগ কথিো এব্িং  োিি কথিো িীরতি রিপুণ কোিব্োরি। ফথল যোিো তোথদ্ি েযোথলঞ্জ 
কিথব্,  ঐকয গথড় স্টতোলোি কোথজ তোথদ্ি আিও রিপুণ হথত হথব্। ঐকয গথড় স্টতোলো ও ব্জোয় 
িোেোি অথিকগুরল রদ্ক আথে। তথব্ এরট্ গথড় স্টতোলোি প্রিোিতম রব্থ ষ রদ্করট্ হল, স্টকোথিো গণ-
প্ররতথিোি আথন্দোলথিি জিয একরট্ পোিস্পরিক আথলোেিো-রিিিি এব্িং িোমুদ্োরয়ক দৃ্রিিরে বতরি 
কিো। এই আবপযযকতাগুপি অজিি কিোি মোিযথম ওই আথন্দোলথিি িিংগিকিো স্টয িোিো িিথিি 
জিতোথক তোিো িমোথব্র ত কিথত েোয় তোথদ্ি স্টযোি, আকোঙ্ক্ষো, িিংসৃ্করত ও মূলযথব্োি িম্পথকি  
গিীি জ্ঞোি  িঞ্চয় কথি। জিগথণি ব্যোপক িম িিথক স্টট্থি আথি এব্িং তোথদ্ি িমোথব্র ত কথি 
এমি একরট্ দৃ্রিিরে রব্কর ত কিো ও েরড়থয় স্টদ্ওয়োি রিরিথক এই জ্ঞোিই গথড় স্টদ্য়। কোযিকিী  
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দৃ্রিিরেগুরল আম-জিগথণি ব্যরিগত অরিজ্ঞতো ও অিুিূরতি িথে িথে অিুিরণত হয় এব্িং স্টযৌ  
গণ-প্ররতথিোথি  অিং গ্রহথণি জিয তোথদ্ি িোক স্টদ্য়।  
 
ঐকয গথড় স্টতোলোি আথিকরট্ রিণিোয়ক রব্থ ষ রদ্কহল প্রকৃত অথ ি একরট্ স্টিতৃথত্বি উপরিরত এব্িং 
একরট্ িোিংগিরিক কোিোথমো। আথন্দোলথি অিং গ্রহণট্ো হল, স্টস্বেোমূলক, এব্িং স্টিই রহথিথব্, 
জিিমরিথক িমোথব্র ত কিোি উপি আিুষ্ঠোরিক আথদ্  ও রিয়িণ-কতৃিত্ব স্টিতোথদ্ি হোথত  োথক 
িো। তোিঅ ি, স্টকোথিো আথন্দোলথিি রিেোন্ত গ্রহণ ও পোলি এমি িোথব্ হথত হথব্ যোথত স্টয 
জিতোথক িমোথব্র ত হথত ব্লো হথে তোথদ্ি কোথে স্টিট্ো বব্ি মথি হয়। এট্ো কিোি জথিয প্ররতরট্ 
আথন্দোলি তোথদ্ি রিজস্ব প  বতরি কথি স্টিয় — স্টকউ অরতরিি পদ্মযিোদ্ো-ক্রম স্টমথি েথল, স্টকউ 
আব্োি অরতরিি রব্থকন্দ্রীিূত প  স্টব্থে স্টিয়। আব্োি স্টকউ স্টকউ িমথয়ি িথে তোল রমরলথয় 
দু্থট্োিই এক িিংরমশ্রণ ঘট্োয়। আথন্দোলথিি প্রকৃত স্টিতৃত্ব ও িোিংগিরিক কোিোথমো স্টযমিই স্টহোক, 
রব্রিন্ন আথন্দোলথি রব্রিন্ন রূথপি স্টিতৃত্ব  োক, এব্িং ঐকয এগুরলি মথিয ঐকতোি ব্জোয় িোথে। 
প্রথতযক স্টেতোব্িোিী ব্ো  আকষিণী জোতীয় স্টিতোি অিীথি এমি ব্হু িোিীয় স্টিতো  োথক, যোথদ্িথক 
স্টজোট্ বতরি কিো, দ্িকষোকরষ কিো ও রব্রিন্ন স্টগোষ্ঠীি রিতথিি স্বো িগুরলথক িমরিব্ে কথি িোেোি 
িোেোি স্টযথে যথ ি দ্যতোি পরিেয় রদ্থত হয়। রব্রিন্ন মোথপি (িোিীয় ব্ো জোতীয়), স্টদ্থ ি রব্রিন্ন 
প্রোথন্ত কোজ কিো এব্িং রব্রিন্ন স্টগোষ্ঠীি প্ররতরিরি রহথিথব্ ্া্রব্রিন্ন স্টিতোথদ্ি এক স্টযোথগ কোজ 
কিথত পোিোি এই িযমতোই দ্ীঘিথময়োরদ্ঐকয িথি িোেথত পোথি।  
 
১৯৮০-ি দ্ থক দ্রযণ আরিকোয় ব্ণিনব্ষময-রব্থিোিী আথন্দোলথি ব্যব্হৃত গণ-প্ররতথিোথি আমিো 
ঐথকযি এই দু্রট্ রব্থ ষ রদ্থকিই িোযযপ্রমোণ পোই। স্টিই দ্ থক  ত  ত িোিীয় পুিজি স্টগোষ্ঠী 
একই িথে ব্ণিনব্ষমযথক রিমূিল কিো ও জোতীয় স্তথি আব্োি মীমোিংিোয় আিোি  জিয একরট্ 
িোব্িজিীি দৃ্রিিরেি অিীথি ঐকযব্ে হওয়োি পো োপোর , রব্শুে জল ও পরিথষব্োি অরিকোথিি 
মথতো পুি-রব্ষয়ক দ্োরব্ি িপথয ব্লোি জিয এরগথয় এথিরেল। এই পুিজি স্টগোষ্ঠীগুরল রমরলত 
হথয় গথড় স্টতোথল ইউিোইথট্ি স্টিথমোথক্ররট্ক িি। এথদ্ি িোিীয় স্টিতোিো িোিীয় িমিযোগুরলি জিয 
রব্থকন্দ্রীিূত রব্থ ষ-স্টকৌ লগুরলথক (স্টযমি উপথিোিো ব্জিি) স্টযমি কোযিকি িোথব্ প্রথয়োথগ স্টিতৃত্ব 
রদ্থত পোিত, আব্োি একই িথে আিও ব্ড় আকোথিি িোিংগিরিক কোিোথমো এব্িং জোতীয় 
আথন্দোলথিি স্টিতৃথত্বি িথেও স্টযোগোথযোগ ও িিংযুরি ব্জোয় িোেথত পোিত।  
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২) পরিেোলি পরিকল্পিো 
কোযিকি গণ-প্ররতথিোি েোলোথিো িোিোিণত স্টযমি মথি কিো হথয়  োথক তোি স্টেথয় অথিক স্টব্র  
জরট্ল। জিগণ যেি গণ-প্ররতথিোথিি ক ো িোথব্, তেি মথি স্টয রেেকল্পরট্ আথি তো হল 
প্ররতব্োদ্। রকন্তু তো িথেও, আযরিক অথ িই স্টদ্েথত-পোওয়ো  ত  ত রব্থ ষ-স্টকৌ থলি মথিয এরট্ 
মোে একরট্। িব্ স্টেথয় কোযিকি আথন্দোলিগুরল স্টব্োথঝ স্টকোি রব্থ ষ-স্টকৌ ল ব্োেথত হথব্, কেি, 
স্টকো োয়, কী-িোথব্ ও কোি মোিযথম তোথক প্রথয়োগ কিথত হথব্, এি রি োিো কী হথব্ এব্িং এট্োথক 
অিযোিয রব্থ ষ-স্টকৌ লগুরলি মথিয স্টকোি পযিোয়ক্রথম রব্িযস্ত কিথত হথব্।  
 
এই প্রশ্নগুরলি িথন্তোষজিক উিি রদ্থত হথল স্টকোথিো আথন্দোলথিি ও তোি প্ররতপথযি  রি, 
দু্ব্িলতো, িুথযোগ ও হুমরক িম্পথকি একরট্ রব্স্তোরিত রব্থেষথণি উপি রিরি কথি পরিকল্পিো  োকো 
দ্িকোি, এব্িং একই িথে িিংঘোথতি পরিথব্  এব্িং িিংঘোতথক প্রিোরব্ত কিথত পোথি এমি 
রিিথপয ব্ো অেীকোিমুি পযগুরলি (আন্তজিোরতক িম্প্রদ্োথয়ি িদ্িযিো িহ) একরট্ পরিমোপ কিো 
দ্িকোি। এই ত য স্ট থক আথন্দোলিগুরল কোযিকিী স্বল্প, মোঝোরি ও দ্ীঘি-স্টময়োরদ্ অরিলযয ও 
িিংরেি পরিেোলি পরিকল্পিো রব্কর ত কিথত পোথি। ব্োস্তব্ ঘট্িোপ্রব্োথহ িোড়ো রদ্থয় িময়োন্তথি ওই 
পরিকল্পিোগুরল স্টযমি রব্কর ত হথব্ (িব্ পরিকল্পিোি স্টযথেই স্টযমি হয়), স্টতমিই স্টকোথিো 
আথন্দোলথিি অিং গ্রহণকোিীথদ্ি কোথে পরিকল্পিোি প্ররক্রয়ো ও মথিোিোব্ বতরি কিোট্ো স্বয়িং স্টকোথিো 
রিরদ্িি পরিকল্পিোি স্ট থকও স্টব্র  রিণিোয়ক।   
 
প্রিেত, আমিো স্টকোথিো িিংঘোথতি স্টযথে দ্যতো এব্িং পরিরিরতথক এই পরিেোলি পরিকল্পিোথতই 
িব্ স্টেথয় স্পি িোথব্ পিস্পিথেদ্ কিথে স্টদ্েথত পোই। পরিেোলি পরিকল্পিোি রিরি হল স্টকোথিো 
আথন্দোলথিি িোমথি েথল-আিো অিুকূল এব্িং  প্ররতকূল পরিরিরতগুরলি পরিমোপ। এি পি 
আথন্দোলি দ্যতো ও িোমরগ্রক-স্টকৌ লগত পেন্দ-ব্োেোই ব্যব্হোি কথি অিূকূল পরিরিরতগুরলথক 
কোথজ লোগোথিো এব্িং প্ররতকূল পরিরিরতগুরলথক জয় কিো, রূপোন্তরিত কিো ব্ো ব্োিো স্টদ্ওয়োি 
পরিকল্পিো কথি।  
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পরিেোলি পরিকল্পিোি একরট্ স্পি উদ্োহিণ স্টদ্েো যোয় ১৯৮০-ি দ্ থক স্টপোলযোথেি িিংহরত 
(Solidarność) আথন্দোলথি। রিথজথদ্ি  রিমিো ও িযমতো বু্থঝ রিথয় শ্ররমকিো স্বোিীি স্টেি-
ইউরিয়থিি জিয একরট্ যমতো োলী ও িোজনিরতক িোথব্ ব্োস্তব্িম্মত দ্োরব্ িূেব্ে কথি (রকন্তু 
স্টি-িমথয়ি পথয অজিি-কিো-অিম্ভব্ লযয করমউরিে  োিি অব্িোথিি জিয িোক স্টদ্ওয়ো স্ট থক 
রিথজথদ্ি রব্িত িোথে); তোিোরিথজথদ্ি  রিথক একরেত কথি তোথদ্ি রব্থিোিী পথযি অ িনিরতক 
কমথজোরিগুরল  এব্িং বব্িতোি অিোথব্ি রব্পিীথত শ্ররমকথদ্ি িিংগরিত কিো ও বব্রেেযময় 
শ্ররমকথদ্ি িিংহত কিোি কোথজ ; এব্িং রিথজথদ্ি কমিিলগুরল দ্েল কথি স্টিথে আঘোত কিোি 
কোযিকিী রব্থ ষ-স্টকৌ ল স্টব্থে স্টিয় (রিথজথদ্ি কমিিলগুরল স্টেথড় স্টব্রিথয় এথি রমরেল িো কথি, যো 
আথগি ব্েিগুরলথত কিথত স্টেিো কিোি ফথল দ্মিপীড়থিি মুথেতোথদ্ি কমথজোরি কথি রদ্থয়রেল)। 
শ্ররমকিো রব্থ ষ কথি েোপোেোিো ও স্বোিীি িোমরয়কপথেি মথতো রব্কল্প প্ররতষ্ঠোিগুরলি উপি রিিিি 
কিোি ফথল এট্ো আিও তীব্র হথয় ওথি। ওইগুরল আথগি দ্ ক জুথড় রব্রিন্ন  হথিি মথিয 
স্টযোগোথযোগ িহজ কথি তুলথত শুরু কিো হথয়রেল। একরট্ িোমরগ্রক-স্টকৌ লগত অরিলযয, একরট্ 
য োয  রি োিো, এব্িং িযমতোি মথিয- োকো য োয  রব্থ ষ-স্টকৌ লগুরল (কমিিল-দ্েল-কথি 
িমিঘট্ ও রব্কল্প প্ররতষ্ঠোথিি ব্যব্হোি) রিব্িোেথিি মোিযথম িিংহরত (Solidarność) আথন্দোলি 
কোযিকিী িোথব্ িিংঘোথতি পরিথব্থ ি মথিয  পোরড় স্টদ্য়, প্ররতকূল পরিরিরতগুরলথক জয় কথি, এব্িং 
রিথজথদ্ি েূড়োন্ত লযয একট্ো গণতোরিক স্টপোল িোে বতরিি রদ্থক এরগথয় যোয়, স্টযরট্ ১৯৮৯ িোথল 
অরজিত হথয়রেল।১২  
 
৩) অরহিংি  ৃঙ্খলো 
গণ-প্ররতথিোথিি ব্যব্হোরিক গরতময়তোি মমিব্স্তু হল অরহিংি  ৃঙ্খলো ব্জোয় িোেো, অ িোৎ, প্রথিোেিো 
িথেও প্ররতথিোিকোিীথদ্ি অরহিংি  োকোি িযমতো। অরহিংি  ৃঙ্খলোি মোিযথম আথন্দোলিগুরল 
অিোমরিক স্টলোকথদ্ি অিং গ্রহথণ েিম বৃ্রে ঘট্োয়, প্ররতপথযি দ্মিপীড়ি কিোি ব্যয় ব্োরড়থয় স্টদ্য়, 
দ্মিপীড়থিি প্ররতঘোত হওয়োি িম্ভোব্যতোব্োড়োয়, এব্িং স্টকোথিো প্ররতপথযি যমতোি মুেয িোিক-
স্তম্ভগুরলি মথিয স্ট থক পযতযোগথক অথিকট্োই উৎিোরহত কিথত পোথি। স্টেথিোওথয়  ও স্টেফোথিি 
গথব্ষণোথদ্েোথে, রহিংিো এব্িং গণ-প্ররতথিোি অরিযোিগুরলি িোফথলযি হোথিি মথিয পো িকয গথড় 
স্টতোলোয় এই িুফলগুরল তোৎপযিপূণি অব্দ্োি িোথে।১৩  
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

অরহিংি  ৃঙ্খলো অজিি কিথত হথল আথন্দোলিগুরলি এই আত্মরব্েোি  োকথত হথব্ স্টয তোথদ্ি 
িিংঘোত জোরি িোেোি জিয গণ-প্ররতথিোি একরট্ কোযিকি উপোয়। গণ-প্ররতথিোি কী-িোথব্ কোজ কথি 
স্টি-রব্ষথয় ত য এব্িং এি- ঐরতহোরিক ির  রিক স্টি-িোথব্ই এই স্টযথে িহোয়ক হথত পোথি, স্টয-
িোথব্ একরট্ কোযিকিী িোমরগ্রক-স্টকৌ ল িমথয়ি িথে িথে িোথপ িোথপ রব্জয়গুরলথক হোরিল কথি 
এব্িং স্টদ্েোয় স্টয গণ-প্ররতথিোথিকোজ হয়। আথন্দোলিগুরল অরহিংি  ৃঙ্খলোথক স্টজোিদ্োি কিোি মথতো  
িিংসৃ্করত ও রিয়মরব্রি বতরি কথি এথক িেলও িোথে। স্টযমি উদ্োহিণ রহথিথব্, িোরব্িয়োয় 
স্টলোথব্োদ্োি রমথলোথিরিেথক উৎেোত কথি স্টদ্ওয়ো অট্থপোি আথন্দোলি   িতুি িদ্িযথদ্ি িুিম্বে 
িোথব্ প্রর যণ রদ্থয়রেল যোথত তোিো স্টব্োথঝ গণ-প্ররতথিোি কী-িোথব্ কোজ কথি এব্িং এব্িং অরহিংি 
 োকো স্টকি গুরুত্বপূণি।  
অরহিংি  োকোি ব্যোপোথি িীরতগত যুরি-তকি েোলোথিোি জিয এই প্রথেিোগুরলি কোথে স্টকোথিো একরট্  
আথন্দোলথিি প্রথয়োজি হয় িো। রকন্তু জিগণথকও অরহিংি  ৃঙ্খলোি ব্োস্তব্ িুফলগুরলি স্টজোিথক  
পিস্পথিি মথিয  িঞ্চোরিত কিথত হথব্। একই িথে স্টি-িব্ ঘট্িোগুরলথকও মথি িোেথত হথব্ 
স্টযেোথি (িোম্প্ররতক কোথল িব্ স্টেথয় করুণ উদ্োহিণ হল রিরিয়ো) গণ-প্ররতথিোথিি মথিয অিীিতো 
ব্ো আত্মরব্েোথিি অিোব্  রহিংিোত্মক রব্থ ষ-স্টকৌ থলি রদ্থক একট্ো ব্দ্থলি জন্ম রদ্থয়থে, যোি 
িব্িিো ো পরিণরত অিুমোি কিো যোয়।  
 
৪) গণ-প্ররতথিোথি অিোমরিক স্টলোকথদ্ি অিং গ্রহণ বৃ্রে 
যুরি রদ্থয় স্টদ্েোথিো যোয়, আথন্দোলথিি িোফথলযি জিয গণ-প্ররতথিোথি অিোমরিক স্টলোকথদ্ি উাঁেু 
তথলি অিং গ্রহণ হল একক বৃ্হিম িরব্ষযব্োেক।১৪ কোিণ এি স্ট থক স্টব্োঝো যোয়, জিগণ যত 
কতৃিত্বব্োদ্ীি উপি স্ট থক িম্মরত এব্িং আিুগতযতুথল স্টিথব্, কতৃিত্বব্োদ্ীতত স্টব্র  দু্ব্িল হথয় পড়থব্, 
এব্িং রিয়িক রহথিথব্  োকোি স্টেিো কিোি জিয তোথদ্ি ব্যয়ও তত স্টব্র  হথব্। এ-েোড়োও, আমিো 
রব্েোি করি স্টয, অিোমরিক স্টলোকথদ্ি অিং গ্রহণ ব্োড়থল দ্মিপীড়থিি প্ররতঘোত হওয়োি  িুথযোগও 
স্টব্থড় যোথব্ এব্িং পরিমোণগত িোযযপ্রমোণও ব্লথে স্টয, অিোমরিক স্টলোকথদ্ি  অিং গ্রহণ আিও 
ব্োড়থল প্ররতপথযি িম িকথদ্ি মথিয পযতযোথগি িম্ভোব্িোও স্টব্থড় যোথব্।১৫  
অিোমরিক স্টলোকথদ্ি উাঁেু তথলি অিং গ্রহথণি গুরুথত্বি রিদ্ িি স্টিথে ইরজে ও রতউরির য়োি 
২০১১ িোথলি রব্প্লব্গুরল রব্রিন্ন জিিিংেযো-স্টগোষ্ঠীি পুরুষ ও িোিী, িমিীয় ওিমিরিিথপয স্টগোষ্ঠী, 
যুব্ক, মিযব্থয়রি ও আিও বৃ্ে জিগণ, রিম্ন ও মিযরব্ি স্টশ্ররণি শ্ররমক,  হুথি ও গ্রোমীণ জিিমরি 
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

রিরব্িথ থষ  ব্যোপক িম িি জোরগথয় স্টতোথল।তুলিোমূলক রব্েোথি, ১৯৮৯ িোথলি রেথিি পড়ুয়ো 
আথন্দোলি এব্িং ২০০৯ িোথলি িবু্জ আথন্দোলি (Green Movement) উিয়ই লয লয 
মোিুষথক িমোথব্র ত কিথলও এব্িং েব্থিি র থিোিোম দ্েল কিথলও, স্টকোথিোরট্ই রকন্তু রিথজথদ্ি 
স্টঘোরষত অরিলযয আিংর ক িোথব্ও অজিি কিথত পোথিরি। এি কোিণ হল, এথদ্ি স্টকোথিোরট্ই 
রিথজথদ্ি প্রো রমক জিিিংেযো-রিরি  েোরড়থয় ব্যোপক িোথব্ পুিজি অিং গ্রহণথক িোিণ কথি স্টব্থড় 
ওথিরি।  
 
গণ-প্ররতথিোথি উাঁেু তথলি অিং গ্রহণ অজিি কিো হল প্রথয়োজি-তোরলকোি প্র ম রতিরট্ রব্ষথয়ি 
একরট্ ব্োস্তব্ সু্ফিণ। একরট্ অরিন্ন দৃ্রিিরে িিংব্েতো বতরিথত িহোয়তো কথি এব্িং ব্োড়োয় 
িমোথব্থ ি উেীপিো। পরিেোলি পরিকল্পিো আত্মরব্েোি িঞ্চোরিত কথি এব্িং আথন্দোলথিি জথিয 
জিগথণি রব্রিন্ন িকম ঝুাঁরক-িরহষু্ণতো, স্টদ্ওয়োি মথতো িময়, ও তযোগ-স্বীকোথিি িোম িযথক েোপ 
েোইথয় রিথত এক িোরি রব্থ ষ-স্টকৌ ল জুরগথয় স্টদ্য়। একরট্ কোযিকিী িোমরগ্রক-স্টকৌ ল গরিব্, 
িিী, তরুণ, বৃ্ে, এব্িং এি মোঝোমোরঝ িব্ ব্থয়রিথদ্ি িোমথি আথন্দোলিথক িম িি স্টদ্ওয়োি জিয 
স্টেোট্ ব্ো ব্ড় রকেু-িো-রকেু কিোি রব্কল্প-উপোয় জুরগথয় স্টদ্য়। অরহিংি  ৃঙ্খলো রিরশ্চত কথি স্টয 
িব্োই এথত অিং  রিথত পোথি (এি রব্পিীথত, ি স্ত্র প্ররতথিোথি শুিু  োিীরিক িোথব্ িযমিোই 
অিং  রিথত পোথি) এব্িং অরহিংি উপোয়গুরল িমোথজি িব্িস্তথিি ব্যোপক অিংথ ি কোথে অথিক স্টব্র  
আথব্দ্িময় হথয় উিথত পোথি।  
 
৫) দ্মিপীড়থিি ক্রম  কমথত- োকো অরিঘোত এব্িং ক্রম  ব্োড়থত- োকো প্ররতঘোত  
কতৃিত্বব্োদ্ীি হোথত িব্থেথয় যমতোিম্পন্ন অস্ত্র হল দ্মিপীড়ি েোলোথিোি িোম িয, এব্িং কোযিকিী 
আথন্দোলিগুরল স্ট থে কী-িোথব্ এি ব্যয় ব্োরড়থয় রদ্থয় দ্মিপীড়থিি অরিঘোত করমথয় আিথত হয়। 
তোথদ্ি কোথে এট্ো কিোি একরট্ প  হল িরিক িোথব্ ঝুাঁরক পরিমোপ ও রব্থ ষ-স্টকৌ থলি পেন্দ-
ব্োেোই। কোিণ িব্ রব্থ ষ-স্টকৌ লই িমোি িোথব্ দ্মিপীড়থিি ঝুাঁরক িোমলোথত পোথি িো। জি-
রব্থযোথিি মথতো স্টকন্দ্রীিূত কোযিকলোপ িহথজই দ্মিপীড়থিি র কোি হথত পোথি।  রকন্তু 
রব্থকন্দ্রীিূত রব্থ ষ-স্টকৌ ল, স্টযমি উপথিোিো ব্জিি, ঘথি-ব্থি-স্ট থক িমিঘট্, অিুিতোি কোিথণ 
সু্কল-কোমোই, ব্ো প্রকো য িোথি িোম-েোড়ো স্টেোট্ স্টেোট্ প্রতীক-েরব্ স্টদ্েোথিোি উপি দ্মিপীড়ি 
েোলোথিো স্টকোথিো  োিিযথিি পথয অথিক স্টব্র  েযোথলথঞ্জি ব্যোপোি। এি কোিণ হল রকেু রকেু 
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

রব্থ ষ-স্টকৌ থলি স্টযথে (স্টযমি উপথিোিো ব্জিি) অিং গ্রহণকোিীথদ্ি পরিেয় স্পি  োথক িো 
(কোউথক স্টদ্থে ব্লোি উপোয় স্টিই স্টয একরট্ পণয স্টি ব্জিি কিে রক িো), ব্ো যোিো এ-িব্ ঘট্োথে 
তোিো  োথক েরড়থয়-রেরট্থয় এবং সহজেই অস্বীকোি কথি রদ্থত পোথি (স্টযমি, ঘথি-ব্থি-স্ট থক 
িমিঘথট্ি স্টযথে পুরল থক প্ররতরট্ শ্ররমথকি ঘথি স্টদ্েো কিথত স্টযথত হথব্ এব্িং অিুিতোি কোিথণ 
সু্কল-কোমোই কিো অিং গ্রহণকোিী ব্যরি দ্োরব্ কিথত পোথি স্টয স্টি স্টি-রদ্ি িরতযই অিুি রেল)।   
 
১৯৮৩ িোথল রেরলি একিোয়ক অগোথস্তো রপথিোথেত-এি দ্মিপীড়িথক ব্োিো স্টদ্ওয়োি জিয তোি 
রব্রুথে  োকো িোজনিরতক রিন্নমতোব্লম্বীথদ্ি একরট্ প  েুাঁথজ স্টব্ি কিথত হথয়রেল। এক যুগ িথি 
েলো গণ-স্টগ্রপ্তোি, মৃতুযদ্ণ্ড, অতযোেোি ও গুম কথি স্টদ্ওয়োি আতথে জিগণ িিংগরিত হথত ব্ো এক 
িথে িমোথব্র ত হথত পোিরেল িো। এরপ্রল মোথি তোমো েরি-শ্ররমকিো িোরন্তয়োথগো  হথিি ব্োইথি 
িমিঘথট্ি িোক স্টদ্য়, রকন্তু রপথিোথেত িমিঘট্ শুরু হওয়োি আথগই েরি রঘথি স্টফলোি জিয তোি 
স্টিিোব্োরহিী পোরিথয় িি ঝিোথিোি হুমরক স্টদ্য়। এমি দ্মিপীড়থিি মুথে শ্ররমক স্টিতোিো িমিঘট্ 
স্ট থক িথি আথি এব্িং তোি ব্দ্থল একরট্ জোতীয় প্ররতব্োদ্ রদ্ব্থিি িোক স্টদ্য়, স্টযেোথি 
 োিিতথিি রব্রুথে প্ররতব্োদ্ জোিোথত েোয় এমি স্টয-স্টকউ কোজ কিথব্ িীথি, হোাঁট্থব্ িীথি, গোরড় 
েোলোথব্ িীথি এব্িং িোত আট্ট্োি িময়  োলো-ব্োরট্ ব্োজোথব্।১৬ এ-িব্ কোযিকলোথপ িরজিরব্হীি এব্িং 
ব্যোপক  অিং গ্রহণ স্টেোথে পথড়, এব্িং এেোি স্ট থক মোরিক প্ররতব্োথদ্ি িোক স্টদ্ওয়ো হয়। 
রপথিোথেত- োিথিি মূল রিরি িয় ও রেন্নরব্রেন্নতোি  ব্োতোব্িণ কোরট্থয় স্টফলোি এরট্ই রেল প্র ম 
ব্ড়িড় স্টকোথিো পদ্থযপ। এই কোযিকলোপগুরলথত অিং গ্রহণকোিীথদ্ি ঝুাঁরক রেল িহিীয় মোেোয় কম 
এব্িং এগুরলথক দ্মি কিোও রেল অিম্ভব্। এ-িকম ব্যোপক রব্থকন্দ্রীিূত রব্থ ষ-স্টকৌ থলি রব্রুথে  
রপথিোথেথতি রিিোপিো-ব্োরহিীি কোথে স্টকোথিো উিি রেল িো।   
 
দ্মিপীড়থিি অরিঘোত কমোথিো অ ব্ো এি  ব্যয় এব্িং প্ররতঘোথতি িম্ভোব্যতো ব্োড়োথিোি অিযোিয 
রব্থ ষ রদ্কগুরলি িথে জরড়থয় আথে রকেু স্টযোিথক অিোজনিরতক িোষোয় িুগ্রর ত িোথব্ তুথল িিো 
( োিিতথিি পতথিি ব্দ্থল রব্থযোিকোিীথদ্ি পয স্ট থক রব্শুে জল এব্িং রিিোপদ্ ব্োিিোি-
এলোকোি দ্োরব্ জোিোথিো),  পিব্তিী স্টিতৃথত্বি একরট্ িুস্পি িোিো বতরি কিো এব্িং আথন্দোলথিি 
অিং গ্রহণকোিী এব্িং স্টদ্ ীয় ও আন্তজিোরতক স্টগোষ্ঠীগুরলি মিযকোি িোমোরজক দূ্িথত্বি স্টিতুব্ন্ধি 
কিো, যোথত আথন্দোলথিি রব্রুথে দ্মিপীড়থিি আিও স্টব্র  প্ররতঘোত হথত পোথি। স্টযমি উদ্োহিণ 
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রহথিথব্, রিিোপিো ব্োরহিী ২০১০ িোথল ইরজেব্োিী ব্লগোি েোথলদ্ িোইদ্থক যেি দু্িিীরত ফোাঁি কথি 
স্টদ্ওয়োি জিয একরট্ ইিোিথিট্ কোথফ স্ট থক তুথল রিথয় স্টপট্োথত স্টপট্োথত স্টমথি স্টফথল, তেি 
িোইথদ্ি জীব্িথক েোথট্ো কিোি উথেথ য ইরজে িিকোথিি প্রথেিোথক “উই আি অল েোথলদ্ 
িোইদ্” িোথমি রিন্নমতোব্লম্বী স্টফিবু্ক স্টগোষ্ঠীরট্ পোলট্ো রব্থিোরিতো কথি। তোথদ্ি উপরিরত রদ্থয় 
তোিো স্পি কথি স্টদ্য় স্টয িোিোিণ ইরজেব্োিীি িথে িোইথদ্ি অথিক রকেুিই রমল রেল। এই 
িোথব্ গথড় ওথি দ্মিপীড়থিি প্ররতঘোত।  
 
৬) আথন্দোলথিি প্ররতপয স্ট থক পযতযোথগি ঘট্িো স্টব্থড় যোওয়ো 
িমথয়ি িথে িথে গণ-প্ররতথিোি যত এরগথয় েথল, এরট্ প্রোয় ই প্ররতপথযি িরক্রয় ও রিরিয় 
িম িকথদ্ি মথিয রব্েস্ততো-ব্দ্ল এব্িং পযতযোথগি ঘট্িোয় উৎিোহ স্টদ্য়। স্টযমি, িিকোথিি 
িিংস্কোিপন্থী ও কট্টিপন্থীিো রিয়িণ হোথত স্টিওয়োি জথিয প্রকোথ য এথক অপথিি রব্রুথে লড়োই 
শুরু কথি রদ্থত পোথি। অ িনিরতক স্বো িগুরল িোথেি উপি েোপ িৃরি কিথত পোথি আথন্দোলথিি 
দ্োরব্গুরলি িথে িমথঝোতো কিোি জিয,  যোথত ব্যোব্িোি পরিথব্  রফথি আথি। বিরিক, পুরল , 
আমলো ও এ-িকম অিযোিযিো িহ  োিিতথিি কোযিরিব্িোহীথদ্ি মথিযও রব্েস্ততো-ব্দ্ল শুরু হথয় 
স্টযথত পোথি। িম্ভব্ত তোি কোিণ হল,  হয় তোিো আথন্দোলথিি দ্োরব্গুরল যুরি রদ্থয় বু্ঝথত 
স্টপথিথে,  োিিতিরট্ িম্পথকি ব্ীতশ্রে হথয় পথড়থে, অ ব্ো তোথদ্িই পরিব্োথিি স্টকউ ব্ো ব্নু্ধ-
ব্োন্ধব্ গণ-প্ররতথিোথি অিং  রিথয়থে। এমিকী  োিিতথিি  প্ররত িহোিুিূরত ীল অরিজোতিোও এি 
িোরয়ত্ব রিথয় িথন্দহ প্রকো  শুরু কিথত পোথি ও রিিথপয হথয় স্টযথত পোথি, যোথত গণ-প্ররতথিোি 
িফল হথল তোথদ্ি কোথে এট্ো ইরতহোথিি িুল পথয  োকোি ঝুাঁরক িো হথয় যোয়।  
 
২০০৪ িোথল ইউথক্রথিি কমলো রব্প্লথব্ রিন্নমতোব্লম্বীিো মিযিতোকোিী রহথিথব্ স্টিিোব্োরহিীি 
অব্িিপ্রোপ্ত কমিকতিোথদ্ি উপি রিিিি কথি পরিকল্পিোমোরফক রিিোপিো ব্োরহিীি িথে স্টযোগোথযোথগি 
িোস্তো েুাঁথজ ব্োি কথি।১৭ িমথয়ি িথে িথে রব্থিোিীিো তোথদ্ি কোযিকলোথপি মথিয রদ্থয় প্রমোণ 
কথি স্টয তোিো অরহিংি ও িযোয়িেত রেল। তোিো রিিোপিো ব্োরহিীথক জিতোি স্টিব্ো ও িুিযো 
স্টদ্ওয়োি আহ্বোি জোিোয়। স্টিৌভ্রোে, স্টেোগোি ও কোযিকলোথপি মোিযথম (স্টযমি দ্োেো পুরল থক 
স্টগোলোপ ফুল স্টদ্ওয়ো) িোমোরজক দূ্িথত্বি স্টিতুব্ন্ধি কথি। যমতোিীি  োিিতথিি দু্িিীরত ফোাঁি 
কথি স্টদ্য়। এব্িং অব্থ থষ রিিোপিো ব্োরহিীি রিতথি রব্েস্ততো-ব্দ্থল ইন্ধি স্টজোগোয়। ফথল 
দ্মিপীড়ি েোলোথিোি মুহূথতিইউথক্রথিি ব্হু স্টিিো ও পুরল  পুথিোপুরি রিিথপয িূরমকো পোলি 
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কথি। রমথলোথিরিথেি অিীথি িোরব্িয়োথতও একই ঘট্িো ঘথট্রেল। প্রকোথ য পযতযোগ িো কথি 
রিিোপিো ব্োরহিী স্টিোৎিোথহ  োিিতথিি আথদ্  পোলি কিো পুথিোপুরি ব্ন্ধ কথি স্টদ্য়। অট্থপোি 
আথন্দোলথিি ৫ অথক্টোব্থিি েিম মুহূথতি, স্টহরলকেোি স্ট থক স্টব্লথগ্রথিি জিতোি রিথড়ি উপি 
িোিোয়রিক েড়োথিোি দ্োরয়থত্ব  োকো পুরল  অরফিোি কোজরট্ কিথত অস্বীকোি কথি, দ্োরব্ কথি স্টয 
স্টি আব্হোওয়ো স্পি িো  োকোয় রিড়থক পরিষ্কোি স্টদ্েথত পোথে িো। যরদ্ও রদ্িরট্ রেল স্টিোদ্-
ঝলমথল। পথি স্টি মন্তব্য কথি, স্টি এই আথদ্  পোলি কিথত পোথিরি তোি কোিণ, তোি 
পরিব্োথিি িদ্িযিোও হয়থতো স্টি-রদ্ি স্টিই রব্থযোিকোিীথদ্ি মথিয রেল।১৮  
 
স্টব্োথিোদ্য় ব্ো আত্ম-স্বো ি স্টযট্ো রদ্থয়ই েোরলত স্টহোক িো স্টকি, এ-িিথিি পযতযোথগি ঘট্িো অথিক 
িমথয়ই একরট্ গণ-প্ররতথিোি আথন্দোলথিি দ্ীঘিথময়োদ্ী অিুঘট্ি প্ররক্রয়োি ফিল। প্রথয়োজি-
তোরলকোয় স্টদ্ওয়ো আথগি দু্রট্ স্টঝোাঁথকি মথতোই এই স্টঝোাঁকরট্ও স্টকোথিো আথন্দোলথিিঐকয, পরিকল্পিো 
ও অরহিংি  ৃঙ্খলোি প্ররতমূরতি রহথিথব্ প্রকো  পোয়। প্রোমোণয-ত য ব্লথে, বব্রেেযময় অিং গ্রহথণি 
উাঁেু তলগুরলি িথে স্টকোথিো পযতযোথগি িুথযোগ  বৃ্রে পিস্পি-িম্পকিযুি। আব্োিঐকয, পরিকল্পিো 
এব্িং অরহিংি  ৃঙ্খলো এ-িব্গুরলই ব্যোপক ও ব্হুরব্রেে অিং গ্রহথণ অব্দ্োি িোথে। রব্থ ষ কথি 
পযতযোগ িোরজ কিোথত অরহিংি  ৃঙ্খলো গুরুত্বপূণি। একরট্ আথন্দোলি যত যণ অরহিংি  োকথব্ এব্িং 
রহিংিোত্মক গণ-রব্থরোথহ উৎক্রমণথক এরড়থয়  োকথব্ (স্টযমি ২০১১ িোথল রিরিয়োয় স্টয দু্ুঃেজিক 
ঘট্িোরট্ ঘথট্রেল), তত যণ আিও একরট্ রদ্ি লড়োই কিোি জথিয আথন্দোলিরট্ রট্থক  োকথত 
পোিথব্ ও পযতযোথগি িম্ভোব্িোি দু্য়োি েুথল িোেথত পোিথব্। স্টকোথিো  োিিতথিি রিতথি  োকো 
রব্েস্ততো-ব্দ্থলি রি োিোগুরলি অরস্তত্ব যরদ্ রহিংিোত্মক িিংগরিত-রব্থরোথহি কোিথণ রব্পন্ন িো হথয় 
পথড়, তথব্ তোথদ্ি পযতযোথগি িম্ভোব্িো- রি স্টকোথিো কতৃিত্বব্োদ্ী  োিিতথিি যমতো-কোিোথমোি 
িিংব্েতোি িোমথি একরট্ িোিোব্োরহক হুমরক রহথিথব্ স্ট থক যোয়।  
 
ব্োরহযক িহথযোগীি প্রকৃত ব্যঞ্জিো 
এই প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ শুিু রিন্নমতোব্লম্বীথদ্ি জিযই প রিথদ্ি  িয়। এই িব্ িিংঘোতগুরলি িথে 
িম্পরকিত রিথজথদ্ি কোজকথমিি মোথিোন্নয়থিি জিয অিযোিয কোথজি-এলোকোগুরলও এথক ব্যব্হোি 
কিথত পোথি।  
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উদ্োহিণ রহথিথব্, এই প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ িোিংব্োরদ্কথদ্ি আিও গিীি উপলরি রিথয় গণ-
প্ররতথিোি িম্পথকি প্ররতথব্দ্ি বতরি কিথত িোহোযয কিথত পোথি। িোিংব্োরদ্কিো যরদ্ স্টকোথিো 
িিংঘোতথক তীক্ষ্ণ অন্তদৃ্িরি রিথয় স্টদ্েথত েোি, এই তোরলকো স্টদ্রেথয় স্টদ্থব্ স্টয, রহিংিো আিও তীব্র 
হথত পোথি রক িো তো রিথয় দূ্িকল্পিো কিোি জিয এক জি িোিংব্োরদ্কথক ২০১৪ িোথলি রকথয়ি-
এ- মথলোট্ি ককথট্থলি জ্বলন্ত রি োিোি িোমথি স্টিথল রদ্থলই তো িিংঘোথতি রিতথিি েোরলকো-
 রিগুরলথক স্পি কথি স্টদ্য় িো। রকন্তু স্টকোথিো আথন্দোলথিি ঐকয ও পরিকল্পিোি অব্িো, অরহিংি 
 ৃঙ্খলোি রিতথি িোিথিি উৎি, অিোমরিক স্টলোকজথিিঅিং গ্রহণব্োড়থত  োকো, স্টকোথিো 
আথন্দোলথিি উপি দ্মিপীড়থিি অরিঘোত কমথত  োকো, এব্িং পযতযোগ স্টতো দূ্থি  োক, আথদ্থ ি 
প্ররত রিিোপিো ব্োরহিী আথদ্  পুথিোপুরি মোিথে রক িো তো রিথয় অিুিন্ধোিই একরট্ যুিিোি 
রব্থেষণ জুরগথয় স্টদ্থব্। এি িথে ব্যব্িোয়ী িম্প্রদ্োথয়ি মথিয িম িি হোিোথিোি রব্ষয়রট্ িম্পথকি 
উপলরিথক স্টযোগ কিো যোক। এথত স্পি হথব্ স্টয এ-ব্েথিি ২১ স্টফব্রুয়োরিথত  োিিযি পরিেোরলত 
িব্ স্টেথয় িয়োব্হ রহিংিোি প্ররতঘোত হওয়োি কথয়ক ঘণ্টো পথিই স্টকি ইউথক্রথিি িোেপরত 
ইয়োিুথকোরিে পোরলথয়রেথলি। আথগ স্ট থকই িরিক িূেকগুরলি রদ্থক দৃ্রি রদ্থল এই রব্কো গুরলি 
আিও িোথলো িোথব্ িরব্ষযিোণী কিো যোয়।   
 
২০১১ িোথলি রিতীয় িোথগ যরদ্ িীরত-রিিিোিকিো এগুরল রব্থব্েিো কিথতি, তো হথল এই প্রথয়োজি-
তোরলকোরট্ রিরিয়োি আিোদ্  োিথিি রব্রুথে গণ-প্ররতথিোথিি রব্জথয়ি আিও ব্ড় িুথযোগগুরলথক 
স্টদ্রেথয় রদ্থত পোিত।  োিিযি স্ট থক স্টিিোব্োরহিীি ক্রমোগত রব্েস্ততো-ব্দ্লথক (স্টকব্ল িুরন্ন 
বিরিকিোেোড়োও) রব্জথয়ি িব্ স্টেথয় স্টিিো আ োিিিো রহথিথব্ স্টদ্েো স্টযথত পোিত। ব্যব্িোয়ী 
িম্প্রদ্োথয়ি িম িি প্রতযোহোি রেল আথিকরট্ িূেক। এই আথলোথক, ২০১২ িোথলি শুরুথত 
আিোথদ্ি অব্র ি অযোলোওয়োইট্ রমরলট্োরিি স্টমোকোথব্লো কিথত রি রিরিয়োি আরমিি উৎিোহথক 
দু্িিোথগযি পূব্িোিোি রহথিথব্ যরদ্ িোও স্টদ্েো হয়, এথক উলথট্ো ফল ব্লথতই হথব্।  
 
িূরমজ জিগথণি যমতোি আথন্দোলথি ব্োরহযক িহোয়তো রিয়িণকোিী রিয়মরব্রি গথড় তুলথত এই 
প্রথয়োজি-তোরলকো রব্থ ষ িোথব্ কোথজ লোগথব্। স্টযমি উদ্োহিণ রহথিথব্, প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ি 
প্র ম রতিরট্ িযমতো হল দ্যতো-রিিিি এব্িং এগুরলথক রব্পুল ত য আদ্োি-প্রদ্োথিি মোিযথম 
আিও ব্োড়োথিো স্টযথত পোথি। মোিব্োরিকোথিি িোব্িজিীি স্টঘোষণো-ি (Universal Declaration of 
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Human Rights) ১৯তম অিুথেদ্ অিুিোথি, রিপীড়কিো তোথদ্ি িীমোন্ত-এলোকো রদ্থয় তথ যি 
প্রব্োহথক িীরমত কিথত ব্ো স্টয-িব্ িোগরিক রিন্নমতোব্লম্বীথদ্ি কোথে স্টিই ত য রফথি পোিোয় 
তোথদ্ি  োরস্ত রদ্থত পোথি িো। প্রথয়োজি-তোরলকোি িমস্ত েয়রট্ রব্ষয় প্রযুরিগত উদ্ভোব্ি িম্পথকি 
িোব্িো জোগোথব্ যো রতিরট্ িযমতো ও রতিরট্ স্টঝোাঁক রিথয় েেিোথক িহজ কথি রদ্থত পোথি।   
প্রথয়োজি-তোরলকো এব্িং স্টয িিংঘোতগুরল আমোথদ্ি িরব্ষযৎ গড়থব্ 
 
স্টয পরিথব্থ  অরহিংি িিংঘোত েোলোথিো হয় স্টিরট্ স্টব্  জরট্ল। জয়লোথিি জিয একরট্ িোমরগ্রক-
স্টকৌ থলি মথিয এক গুে রব্থ ষ-স্টকৌ লথক পযিোয়রব্িযস্ত কিথত তৃণমূল স্তথি িমন্বয়-িোিি কিোি 
অিোথব্ অথিক িমথয়ই গণ-প্ররতথিোিকোিীিো রদ্থ হোিো হথয় পথড়। জিগথণি রব্পন্ন জীব্ি ও 
স্বোিীিতো িম্পথকি িুল রিেোন্ত রিথয় স্টফলোি স্বোিোরব্ক িয় তোথদ্ি মথিয রিরিয়তো বতরি কিথত 
পোথি। এক জি উৎপীড়ক এট্োই েোয়, এব্িং এট্ো আব্োি উৎপীড়থকি িো-কমথজোরি িম্পথকিও 
স্টমোহ বতরি কিথত পোথি।  
  
প্রথয়োজি-তোরলকোরট্  এই রদ্থ হোিো িোব্  কোট্োথত এব্িং িোমথি প  স্টকথট্ এগথত 
রিন্নমতোব্লম্বীথদ্ি িোহোযয কিথত পোথি। স্টকউ স্টকউ হয়থতো যুরি স্টদ্েোথত পোথি, এত স্টব্র  
িিংেযোয় পরিব্তিী স্টযেোথি িরক্রয়,  স্টিেোথি উৎপীড়থিি অব্িোি ঘট্োথত একরট্ প্রথয়োজি-তোরলকো 
এথকব্োথি অরত-িিলীকিণ হথয় যোথে, এব্িং িরব্ষযথতি িিংঘোতগুরল েলোি িময় রিণিোয়ক 
রিেোন্তগ্রহণথক মূলযোয়ি কিথত হথল স্টিই রিরদ্িি িময় ও িোথিি পরিথপ্ররযথত অিোিোিণ 
উপোদ্োিগুরলি রদ্থক িথব্িোচ্চ মথিোথযোগ স্টদ্ওয়ো দ্িকোি।  
 
যোই স্টহোক, প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ স্টকোথিো একরট্ অব্িোি রব্থ ষ রিরদ্িি উপোদ্োিগুরলথক উথপযো 
কিথত ব্থল িো, ব্িিং একরট্ ব্যোপকতি িোমরগ্রক-স্টকৌ লগত রূপথিেোি প্রোিরেকতোয় স্টিই 
উপোদ্োিগুরলথক স্টব্োঝোি জিয স্পি কথি স্টদ্রেথয় স্টদ্য় কী-িোথব্ ও স্টকি গণ-প্ররতথিোি আথন্দোলি 
জয়ী হথত পোথি। অতুল গোওয়োথন্দ অিযোিয আিও এক গুে রব্রিন্ন প্রিথে প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ি 
গুরুত্ব রিথয় গথব্ষণো কথিথেি। রতরি রলথেথেি:  
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

প্রথয়োজি-তোরলকোরট্ আমিো যো স্টপথয়রে তোি স্টেথয় অথিক স্টব্র  কোথজি দ্োরয়ত্ব পোলথিি 
ব্য িতো স্ট থক স্টয-কোউথক িুিযো রদ্থত  পোথি, এমিকী অরিজ্ঞথদ্িও। এগুরল এক িিথিি 
রিরূপণ জোরলকো জুরগথয় স্টদ্য়। স্টিগুরল আমোথদ্ি িব্োি মথিয িহজোত মোিরিক 
ত্রুরট্গুরলথক- িথি স্টফথল  — স্টযমি িৃরত, মথিোথযোগ ও পুঙ্খোিুপুঙ্খতোি ত্রুরট্গুরল...। ১৯  
 
িরতযকোথিি জরট্লতোি পরিরিরতথত — স্টযেোথি প্রথয়োজিীয় জ্ঞোি স্টকোথিো ব্যরি-মোিুথষি 
িোিযথক েোরপথয় যোয় এব্িং অিিুথময়তো আরিপতয কথি... [কোযিকিী প্রথয়োজি-তোরলকো] 
স্টিেোথি রিরশ্চত কথি স্টদ্য় স্টয অ িহীি মথি হথলও রিণিোয়ক েুাঁরট্িোরট্ রকেুই িজি এরড়থয় 
যোথে িো, এব্িং... রিরশ্চত কথি স্টদ্য় স্টয জিগণ আথলোেিো কিথে এব্িং িমন্বয় িোেথে... 
যোথত িূক্ষ্ম তোিতময এব্িং অিিুথময়তোথক িোিযমথতো রিয়িথণ িোেো যোয়।২০  

 
উৎপীড়ক অ ব্ো গণ-প্ররতথিোিকোিীি মথিয স্টক রজতথব্ স্টি-ব্যোপোথি এই প্রথয়োজি-তোরলকো েূড়োন্ত 
িূেক িো-ও হথত পোথি। যোই স্টহোক,  স্বোিীিতোি জিয িোগরিকথদ্ি দ্োরব্ কী-িোথব্ কতৃিত্বব্োদ্ী 
 োিিযথিি দৃ্ঢ়-িুিযো উপথড় স্টফলথত পোথি তো স্টব্োঝোি জিয রিণিোয়ক ও িোিোব্োরহক এক-গুে 
িূেক রহথিথব্ এই প্রথয়োজি-তোরলকো িোহোযয কিথত পোথি।  
 
 
 
 
 
 
িমোরপ্ত ট্ীকো 
 
১এরিকো স্টেথিোওথয়  ও মোরিয়ো স্টেফোি-এি গথব্ষণোি উপি রিরি কথি, যোিো ১৯০০–২০০৬ 

িোথলি মথিয িোিো পৃর ব্ী জুথড় রব্রিন্ন স্টদ্থ  এব্িং  এলোকোয় িিকোথিি পরিব্তিথিি লথযয 

পরিেোরলত ১০৫রট্ গণ-প্ররতথিোি অরিযোিথক রেরিত কথিথেি।  
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

এরিকো স্টেথিোওথয়   ও মোরিয়ো রেথফি। ২০১১। স্টহোয়োই রিরিল স্টিরজেযাি ওয়োকিি: দ্য 
স্ট্র্যোথট্রজক লরজক অব্ িিিোথয়োথলি কিরিক্ট। রিউ ইয়কি: কলোরম্বয়ো ইউরিিোরিিরট্ স্টপ্রি। পৃষ্ঠো 
৬।  

NAVCO 1.1  প্রোমোণয-ত য পোওয়ো যোথব্ এই রলথে:  

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

২হোউ রিিম ইজ ওয়োি: িম রিরিক স্টিরিেযাি টু্ িুযথিব্ল স্টিথমোক্রযোরি গথব্ষণোয় ১৯৭২-২০০৫ 

িোথলি মথিয গণতথিি রদ্থক ৬৭রট্ উৎক্রমণ রিথয় রব্থেষথণি উপি রিরি কথি। গথব্ষকিো 

স্টদ্থেথেি স্টয: 

“একিোয়কতিী ব্যব্িোগুরলি পতথিি ফথল এব্িং/অ ব্ো টু্কথিো টু্কথিো হথয়-যোওয়ো ব্হুজোরতক 

িোেগুরল স্ট থক িতুি িোেগুরল জন্ম স্টিওয়োি ফথল স্টয-িব্ স্টদ্ গুরলথত উৎক্রমণ শুরু হয় স্টিগুরলি 

৬৭রট্ উৎক্রমথণি মথিয ৫০রট্থত ব্ো ৭০  তোিংথ ি স্টব্র  স্টযথে পুিজি-প্ররতথিোথিি  রিমিো 

রেল একরট্ মুেয েোরলকো উপোদ্োি। স্টয ৫০রট্ স্টদ্থ  পুিজি-প্ররতথিোি একরট্ মুেয িোমরগ্রক-স্টকৌ ল 

রেল (অ িোৎ,স্টয-িব্ স্টদ্থ  পুিজি ব্োরহিীি প্রথেিোয় উৎক্রমণ ঘথট্রেল ব্ো স্টয-িব্ স্টদ্থ  রমশ্র 

উৎক্রমথণি স্টপেথি পুিজি ব্োরহিী ও যমতোিিথদ্ি তোৎপযিপূণি িূরমকো রেল), তোথদ্ি স্টকোথিোরট্ই 

স্বোিীি স্টদ্  রেল িো। ২৫রট্ রেল আিংর ক মুি স্টদ্ । ২৫ রট্ রেল িো-মুি স্টদ্ । আজ (২০০৫ 

িোল), উৎক্রমথণি ব্হু ব্েি পি  এই িব্ স্টদ্ গুরলি মথিয ৩২রট্মুি, ১৪রট্ আিংর ক মুি ও মোে 

৪রট্ িো-মুি।”  

রপট্োি অযোকোিমযোি  ও অযোরিয়োি কযোিোট্রিরক। ২০০৫। হোউ রিিম ইজ ওয়োি: িম রিরিক 
স্টিরজথেি টু্ িুযথিব্ল স্টিথমোক্রযোরি। ওয়োর িংট্ি, রিরি: রিিম হোউি। পৃষ্ঠো ৬-৭।  

৩এরলিি মোথেিি, অযোরিয়োি কযোিোট্রিরক, আেি পুরিিংট্ি ও রক্রথেোফোি ওয়োল্টোি। ২০০৮। 

এথিব্রলিং এিিোয়িিথমিি ফি রিরিক মুিথমিি অযোে দ্য িোইিোরমক্স অব্ স্টিথমোক্রযোরট্ক 
েোিরজ ি। রিিম হোউি স্টস্প োল রিথপোট্ি। জুলোই ১৮। পৃষ্ঠো ১।  

http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

৪ওই, পৃষ্ঠো ১।৫এরিকো স্টেথিোওথয়  ও মোরিয়ো রেথফি। ২০১১। স্টহোয়োই রিরিল স্টিরজথেি 

ওয়োকিি: দ্য স্ট্র্যোথট্রজক লরজক অব্ িিিোথয়োথলি কিরিক্ট। রিউ ইয়কি: কলোরম্বয়ো ইউরিিোরিিরট্ 
স্টপ্রি। পৃষ্ঠো ৬।  

৬ওই, পৃষ্ঠো ৯ 

৭ওই, পৃষ্ঠো ৬৮ 

৮ওই, পৃষ্ঠো ৬২ 

৯এরিকো স্টেথিোওথয় । ২০১৪। স্টেেি ইি রিরিল স্টিরজথেি অযোে অথ োরিট্যোরিয়োি স্টিিপথিি। 

দ্য আট্লোরিক কোউরিল রফউেোি অব্ অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টপ্রোথজক্ট। এরপ্রল ১৫।  

১০এরিকো স্টেথিোওথয়   ও মোরিয়ো রেথফি। ২০১১। স্টহোয়োই রিরিল স্টিরজথেি ওয়োকিি: দ্য 

স্ট্র্যোথট্রজক লরজক অব্ িিিোথয়োথলি কিরিক্ট। রিউ ইয়কি: কলোরম্বয়ো ইউরিিোরিিরট্ স্টপ্রি। পৃষ্ঠো 
৬৬।  

.১১ মোি রি. স্ট রলিং। ১৯৬৮। অযোিোম িব্োট্িি িম্পোরদ্ত রিরিরলয়োি স্টিরজথেি অযোজ অযো 

িযো িোল রিথফি: িিিোথয়োথলি অযোক ি এথগন্ে অযোথগ্রিি ব্ইথয়ি ‘‘িোম স্টকোথশ্চিি অি 
রিরিরলয়োি রিথফি”। হযোরিিব্োগি, রপএ: েযোকথপোল বু্কি। পৃষ্ঠো ৩০৪।  

১২রপট্োি অযোকোিমযোি  ও জযোক দু্য িযোল। ২০০০। আ স্টফোিি স্টমোি পোওয়োিপুল: আ স্টিঞু্চরি অব্ 

িিিোথয়োথলি কিরিক্ট। লেি। স্টিি মোরট্িি’ি স্টপ্রি/পযোলথগ্রি মযোকরমলোি। পৃষ্ঠো ১১৩-১৭৪। 

১৩এরিকো স্টেথিোওথয় ,  ও মোরিয়ো রেথফি। ২০১১। স্টহোয়োই রিরিল স্টিরজথেি ওয়োকিি: দ্য 

স্ট্র্যোথট্রজক লরজক অব্ িিিোথয়োথলি কিরিক্ট। রিউ ইয়কি: কলোরম্বয়ো ইউরিিোরিিরট্ স্টপ্রি। পৃষ্ঠো 
৩০-৬১।  

১৪ওই, পৃষ্ঠো ৩০-৬১। 
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এই অ্ধ্যায়টি মেখান মেকক মনওয়া হকয়কে: ম্যাে ুবাকরাজ এবং ম্যাপরয়া মজ. মেফান (সম্পা.), ইজ 
অথ োরিট্যোরিয়োরিজম স্টেরজিং আ কোমব্যোক?, ওয়োর িংট্ি রিরি: দ্য আট্লোরিক কোউরিল, ২০০৫। 

১৫ওই, পৃষ্ঠো ৪৬-৪৯। 

১৬আ স্টফোিি স্টমোি পোওয়োিফুল। পরিেোলক: রেি ইয়কি। ইয়কি রজমোিমযোি। ২০০০। রফল্ম।  

১৭রব্থিন্দরজক, অযোরিকো লক ও ইিোি মোথিোরিক। ২০০৬। পোওয়োি অযোে পোিিুথয় ি: 

িিিোথয়োথলি স্ট্র্যোথট্রজি টু্ ইিিুথয়ি স্টেট্ রিরকউরিরট্ স্টফোথিিি ইি িোরব্িয়ো (২০০০) অযোে 

ইউথক্রি (২০০৪)। করমউরিে অযোে স্টপোে-করমউরিে েোরিজ ৩৯, ৩ িিং  (স্টিথেম্বি), পৃষ্ঠো 
৪১১-৪২৯।  

১৮স্টিথব্োিো করিক-এি িথে িোযোৎকোি, স্টিথিিরিথয় স্টিোথিোরস্ত, ২ অথক্টোব্ি, ২০১০।  

১৯গোওয়োথন্দ, অতুল। ২০০৯। দ্য স্টেকরলে মযোরিথফথেো: হোউ টু্ স্টগট্ র িংি িোইট্। রিউ ইয়কি: 

রপকযোিি। পৃষ্ঠো ৪৭।  

২০ওই, পৃষ্ঠো ৭৯। 
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