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পিরিচিত: নারী অিধকার িনেয় অিহংস কাযকলােপর জন  ইেয়েমিন সি য়-কমী তাওয়া ল কারমানেক (ডান 

িদেক সাদা মাল জিড়েয়) নােবল শাি  পুর ার দওয়া হয়। 

“আিম ভারত ছেড়িছ আেগর চেয়ও অেনক বিশ িব াস িনেয় য, াধীনতার জন  সং ােম 

িনপীিড়ত জনগেণর কােছ সব চেয় জারােলা হািতয়ার হে  অিহংস িতেরাধ।”  
-- “দ  অেটাবােয়া ািফ অফ মািটন লুথার িকং জুিনয়র”, স াদনা কেরেছন েবান কারসন। 

২০১১ সাল থেক এই িব  এক গভীর িবেরােধর জায়গায় পিরণত হেয়েছ। যিদও মধ - াচ ,  

সােহল এবং দি ণ এিশয়া জুেড় সশ  সংগিঠত-িবে াহ ফঁুেস উেঠেছ, তবু জনগেণর কােছ 

তােদর ােভর িতকােরর জন  িহংসা ক গণ-সংঘাত এখন আর মােটই াথিমক পথ নয়। 

বরং, িতউিনশ থেক তাহিরর ায়ার, জুে াি  পাক থেক ফা সন, বুরিকনা ফােসা থেক 



 

 

হংকং পয  িব ব াপী আে ালন িল পিরবতেনর জন  চাপ তির করেত গা ী, িকং এবং দেশ 

ও িবেদেশর িনয়িমত সি য়-কমীেদর িশ ােক কােজ লািগেয়েছ।   

অিহংস িতেরােধর উপর গা ী এবং িকংেয়র জার দওয়ােক সমােলাচকরা ছেড় কথা বেল 

না। এই িতেরােধ িনর  জনগণ কােনা িবেরাধী পে র মুেখামুিখ দাঁড়ােত সম য় বজায় রেখ 

এক  ধমঘট, িতবাদ, বজন অথবা অন ান  কাযকলাপ িলেক ব বহার কের। গণ- িতেরাধ 

কী, স-স েক িকছু সমােলাচনা া  উপলি র উপর িভি  কের দাঁিড়েয় আেছ। আবার িকছু 

আেছ য িল িনর  ও িনগৃহীত জনগেণর সংগিঠত হওয়া এবং কােনা মতাশালী িবেরাধীেক 

চ ােল  জানােনার স মতা িনেয় সে হ কাশ কের। িতিট নতুন আে ালেনর সে  একই 

ধরেনর এক  চ ােল  হািজর হয়, যার মেধ  পেড় দৃঢ়-সুরি ত মতা এবং সম  ব ব াগত 

িনপীড়েনর মুেখামুিখ দাঁড়ােনা অিহংস কাযকলােপর ফল সূতা িনেয় নানা । এই সব ে র 

উ র খু ঁজেত ২০১১ সােল আমরা একিট বই কাশ কেরিছলাম। স-সময় আমরা অ ত ািশত 

ভােব দখেত পেয়িছলাম য, মতাসীন জাতীয় নতােদর সিরেয় দওয়া িকংবা এলাকার 

াধীনতার অজেনর ে  অিহংস িতেরাধ অিভযান িল তােদর িহংসা ক সং রণ িলর চেয় 

সচরাচর ি েণরও বিশ সাফল  পায়। 

অেনক লােকর কােছই এই উপসংহার হয়েতা সাদািসধা বেল মেন হেত পাের। িক  ামাণ -

তেথ র গভীের িগেয় আমরা দেখিছ, অিহংস িতেরাধ অিভযান িল তােদর িবেরাধীেদর দয় 

গলােনার মাধ েম সাফল  পায় না। বরং, সাফেল র িদেক তােদর এগেনার কারণ হল, অিহংস 

প িত িলর মেধ  আেছ জন-অংশ হণেক টেন িনেয় আসার আরও বিশ স াবনা-শি । গড় 

িহেসেব, এ িল গড়পড়তা সশ  অভু ােনর চেয় ায় ১১ ণ বিশ অংশ হণকারীেক টেন 

িনেয় আেস। আেরকিট কারণ হে , িবেরাধী-প ীয় শাসন িলর মেধ  এিটই ধান মতা-

বদল িলর উৎস। য জন-অংশ হণ সমােজর িবিভ মুখী অংশ িলেক এক জায়গায় টেন এেন 

সমথেনর উৎস িল থেক ক রপ ীেদর িবি  কের দয়, তা সে  সে  সং ারপ ীেদর 

মতায়ন করা এবং তােদর সহ-যু  করার িদেক এগয়। এ-ধরেনর অংশ হণ অিহংস হওয়ার 

দ ন তা র য়ী িতেশােধর ভয় কিমেয় িনরাপ া বািহনী, অথৈনিতক অিভজাত এবং 

অসামিরক আমলােদর মেধ  িব তা-বদল হেত িদেয় নতৃ  থেক শাসকেগা ীর পে  

সমথনেক সিরেয় আনার সুেযাগ বািড়েয় দয়। 



 

 

অন  কথায়, আমরা দেখিছ য অিহংস িতেরাধ কাযকরী হওয়ার কারণ অবশ ই এর িচ -

পিরবতন করার স াবনা-শি  নয়। বরং কারণটা হল, এর সৃজনশীল হওয়ার, সহ-যু  করার 

এবং বাধ  করার স াবনা-শি  — এই ত িট আলবাট আইন াইন ইনি িটউেটর িত াতা 

িজন শাপ কেয়ক দশক ধের সািজেয়েছন। াভািবক ভােবই, সব অিহংস গণ-অিভযানই সাফল  

পায় না। তেব য-সব ঘটনার ে  স িল ব থ হেয়েছ, সখােন ভােলা এমন কােনা সুস  

সা মাণ নই যা িদেয় বলা যায় য, িহংসা ক অভু ান িল আরও ভােলা িকছু কের দখােত 

পারত।  

সটা িছল ২০১১ সাল। আর এখন ২০১৬ সাল। িবগত পাঁচ বছের অিহংস িতেরাধ স েক 

আমরা কী িশেখিছ? িনেচ রা িব ান থেক িকছু মুখ  অিভ তার টুকেরা আমরা খসড়া আকাের 

রাখিছ। এর মেধ  কেয়কিট আেছ য িল বরং অিহংস কাযকলাপ স েক সে হবাদীেদর চমেক 

দওয়ার মেতা ব না বহন কের। 

১) অিহংস গণ-অিভযান িল মশই বাড়েত বাড়েত সাধারণ ব াপার হেয় উেঠেছ।  

আপিন যিদ মেন কেরন য, আমরা ইিতহােসর িবেশষ একিট িবপযয়কর সমেয় বাস করিছ, তা 

হেল আপিন িঠকই ভাবেছন। তেব এিট এমন ধরেনর িবপযয়, যা আমােদর কােল অসাধারণ। 

‘ মজর এিপেসাড অফ কনেটনশন েজ ’ (ইউিনভািসিট অফ ডনভার-এর অধ ািপকা এিরকা 

চেনাওেয়থ পিরচািলত একিট ামাণ -তথ  ক ) দখায় য, অিহংস িতেরাধ অিভযান িল 

িব ব াপী িবেরাধমূলক কাযকলােপর আদশ ানীয় বগ হেয় দাঁিড়েয়েছ। ‘নাভেকা (NAVCO) 

ডটা েজ ’ হল একিট ত  ামাণ -তথ  সং হ ক , যা িবিভ  ধরেনর মূল নিথপ  ও 

অ ভুি  মান ব বহার কের িতবাদ স িকত অন ান  নানান ধরেনর ামাণ -তেথ র িলর 

মেতাই একই রকম ধাঁচ িলেক দখাে । ১০০০ জন লড়াইেয়-মৃতু র নূ নতম সীমার ব াখ া 

অনুযায়ী িহংসা ক সংগিঠত-িবে ােহর পুনঃপুনতা যখন ১৯৭০-এর দশক থেক কমেত  

কেরেছ, তখন াথিমক ভােব অিহংস িতেরাধ-িনভর গণ-অিভযান িল আকাশ- ছাঁয়া বৃি  

পেয়েছ। ল  ক ন, এই রািশ িল সুিনিদ  ভােব সবািধক-বদলপ ী গণ-অিভযান িলেক 

বাঝাে , অথাৎ এ িলর ল  হে  মতাসীন জাতীয় নতৃ েক মতা থেক সরােনা বা 

িবি  হেয় াধীন এলাকা গঠন অথবা িবেদিশ সামিরক দখলদাির বা ঔপিনেবিশক মতার 

অপসারণ। 



 

 

 

পুেরা ১৯৯০-এর দশক জুেড় যা হেয়িছল এবং ২০০০ সােলর ায় পুেরাটা জুেড় আমরা যতটুকু 

দেখিছলাম, তার তুলনায় ধু বতমান দশেকর থম পাঁচ বছেরই আরও অেনক বিশ নতুন 

অিহংস গণ-অিভযান আমরা  হেত দেখিছ। িলিখত নিথর িহেসেব আমােদর বতমান দশক 

সব চেয় বিশ িবেরাধপূণ দশক হেত চেলেছ।  

২) অিহংস িতেরাধ অিভযান িল সব  অেনক  

দখা গেলও, এ িলর চরম সাফেল র হার কেম যাে । 

অিহংস গণ-অিভযান িলর এই খাড়া বৃি র সে  সে  আমােদর সামেন দু হ এক অধ য়েনর 

কাজও হািজর হেয়েছ দখা যাে । অিহংস িতেরােধর সাফেল র হার ১৯৯০ সােল চূড়া 

ছুঁেয়িছল। তেব বতমান দশেক অিহংস িতেরােধর সাফেল র হার সাজা িনেচ নেম যেত দখা 

যাে ।  



 

 

 

এর পছেন কেয়কিট কারণ থাকেত পাের। থমত, এটা হেত পাের য রা ীয় িবেরাধী প রা 

িনচু তলা থেক আসা চ ােল িল থেক িশখেছ এবং খাপ খাইেয় িনে । এটা হেত পাের য 

কেয়ক দশক আেগ তারা তােদর শাসেনর সামেন জনগেণর মতার জারােলা িবপদ খাড়া 

করার স াবনা-শি েক খােটা কের দেখেছ। তেব — স বত স বুেয়েনা িড মসকুইতা এবং 

অ ািল ার ি থ-এর “িডে টর’স হ া বুক”-এর সারব া বুেঝ — এখন তারা মেন হয় অিহংস 

জন-অিভযান িলেক সিত কােরর িবপেদর আশ া িহেসেব দখেছ এবং স িলেক বাধা দওয়ার 

জন  আরও অেনক বিশ শি -সং ান িনেয়াগ করেছ, িকংবা এ িল মাথা তুলেত  করেলই 

সে  সে  অ ু ের িবন  করেত “ি  দমনপীড়ন” ব ব া জাির করেছ। িবচ ণতার সে  খাপ 

খাইেয় নওয়ার এই পিরঘটনািট, বা ি থ কেলেজ মধ - াচ  গেবষণার কচহাম আসেন 

স ািনত ি েভন হইডম ান যােক “অেথািরটািরয়ািনজম ২.০” বেলন, সটাই আটলাি ক 

কাউি ল-এ “িফউচার অব অেথািরটািরয়ািনজম” (“কতৃ বােদর ভিবষ ৎ”) ক -র একিট 

ক ীয় আ েহর িবষয়। 

ি তীয়ত, য-সব সি য়-কমীরা অিহংস কাযকলােপর প িত িল েয়াগ করেছন, হেত পাের য 

তারা িব ব াপী তােদর সমসামিয়কেদর কাছ থেক ভুল িশ া িনে ন। যমন উদাহরণ িহেসেব, 

২০১০ ও ২০১১ সােলর িতউিনিশয়ায় জন-িবে ােভর কািশত খবেরর উপর িভি  কের কউ 



 

 

এমন ভাবনার েলাভেন পড়েত পােরন য, িতন স ােহর িবে ােভই কােনা একনায়কত ীেক 

উৎখাত করা স ব। তা হেলও, এ-রকম উপলি র মেধ  য সত িট পুেরাপুির অনুপি ত তা হল, 

িতউিনিশয়ায় িবপুল সুসংগিঠত িমক কমকাে র একিট অতুলনীয় সা িতক ইিতহাস আেছ যা 

এই অভু ােন সমথন জাগায়, এবং ওই সাধারণ ধমঘট িল িতউিনিশয়ার অথনীিতেক িবকল 

কের দওয়ার মিক দয়, িঠক যমন অথৈনিতক আর ব বসায়ী অিভজাতরা িসেড  িজন-

আল-আেবিদন বন আিলর উপর থেক একই রকম ভােব সমথন ত াহার কের িনেত  

কের য-রকম ভােব িনরাপ া বািহনী িবে াভকারীেদর উপর য়ংি য় অ  িনেয় তার আ মণ 

নামােনার আেদশ অ াহ  কের।  

সি য়-কমীরা য একই ধরেনর অব া িলর মেধ  িদেয় যাওয়া অন ান েদর থেক অনুে রণা 

নেবন সটাই াভািবক, িক  এর ফল অেনক সময় ব থতাও হেত পাের। যমন উদাহরণ 

িহেসেব, ইউিনভািসিট অব ট াস-এর কুট ওেয়ল া  িনিদ  ভােব দখান য, ১৮৪৮ সােল সারা 

িব  জুেড় ধানত যখন িহংসা ক িব েবর ঢউ চলেছ, িভ মতাবল ীরা তখন ফরািস 

রাজতে র িব ে  অভু ােনর র িদেকর সামি ক- কৗশলেকই ব  অনুসরণ করার চ া 

করেলও, িনঃসে েহ আরও ভােলা ভােব ত, ভােলা শি -সং ােনর অিধকারী, এবং অবশ ই 

অন  ধরেনর িবেরাধী প  হেয় ওঠা রাজত ীেদর কােছ এেকবাের পরা  হেয় যায়। ওই 

ঢউেয়র শষ পযােয় এেস ওই সাবেভৗমরা িব বীেদর পদে প িলেক আেগই অনুমান কের 

িনেয় অভু ানেক দুমেড়-মুচেড় িদেত এবং িবেরাধীেদর মেধ  ভাঙন ধিরেয় িনেজেদর প  ভারী 

কের িনেত সমথ হয়। মেন হয় আজও আমরা িবেশষ কের অভু ােনর আ িলক ঢউেয়র 

পরবতী পযায় িলেত সই একই গিতশীল- ি য়া দখেত পাি । 

৩) িব াস ক ন বা না ক ন, িহংসার তুলনায়  

অিহংস গণ-অিভযান িল এখনও অেনক বিশ সফল। 

১৯৬০ সাল থেক অিহংস গণ-অিভযান িলর তুলনায় িহংসা ক গণ-অিভযান িল চরম 

সাফেল র হােরর মাপকািঠেত অেনক বিশ িপিছেয় আেছ। সিত  বলেত কী, ১৯০০ থেক  

২০১৫ সাল পয  মাট িহেসেব, অিহংস গণ-অিভযান িল সাফল  পেয়েছ ৫১ শতাংশ সময়, 

যখােন িহংসা ক গণ-অিভযান িল সাফল  পেয়েছ মা  ২৭ শতাংশ সময়। এখন পয  এই 

দশেক ৩০ শতাংশ অিহংস গণ-অিভযান সাফল  পেয়েছ, িক  িহংসা ক গণ-অিভযান িল 



 

 

সাফল  পেয়েছ ১২ শতাংশ। এর কৃত অথ হল, এই দুইেয়র মেধ  আনুপািতক সাফেল র 

ব বধান আসেল এখন গেড়র চেয়ও বিশ। 

৪) উ বাদী প িল বিশে র িদক থেক  

অিহংস জন-আে ালেনর পে  অসুিবধাজনক। 

২০১১ সাল থেক য ল  িবষয়িট  হেয় দাঁিড়েয়েছ তা হল, একিট মূলত িনর  গণ-

অিভযােনর পাশাপািশ সামান  িকছু িহংসা যাগ করেল তা অিহংস গণ-অিভযানেক সহায়তা কের 

নািক িত  কের। এই িট আেমিরকা যু রাে  “িবেশষ- কৗশেলর বিচ ময়তা” িবতেক 

অেনক সমেয়ই আেলাচনা হেয়েছ। তেব ে র অিহংস, িহংসা ক বা িম  প িত িনেয় িট 

িব  জুেড় আমূল-বদল চাওয়া অেনক আে ালেনই সাধারণ ভােব আেছ। পযেব ক, পি ত এবং 

সি য়-কমীেদর কাছ থেক সমান ভােব পে -িবপে  ব  দািব উঠেলও, আ েযর ব াপার হল 

এই িটেক িঘের এেকবাের সা িতক কােলর আেগ পয  আ িরক ভােব খুব সামান ই 

অিভ তা-িনভর মূল ায়ন হেয়েছ। 

রাটগাস ইউিনভািসিটর চেনাওেয়থ এবং কুট শক সা িতক একিট ব  “ মািবলাইেজশন”-এ 

িহংসার সীিমত ব বহার িনেয় সমী া করার জন  তুলনামূলক ামাণ -তথ  ব বহার কেরেছন। 

তারা দেখেছন য, উ বাদী প  িকছু কালীন ি য়ার ল  অজন করেত পাের। যমন, 

চার-মাধ েমর মেনােযাগ, আ র া সং া  উপলি , আরও বিশ আমূল-বদলপ ী সদস েদর 

মেধ  অ ীকার গেড় তালার মেতা একটা িবেরািধতা সং ৃ িতর িব ার, িকংবা “অিত-উৎসাহ 

িনয় ণ করা”র জন  স মতা শাধন চালােনা। িক  উ বাদী প িল ভাব- বিশ  অনুসাের 

আরও দীঘেময়ািদ সামি ক- কৗশলগত ল িলেক দুবল কের ফেল। যমন, মশ-বাড়েত-

থাকা ব াপক এবং বিচ ময় অংশ হেণর িভতেক বজায় রাখা, তৃতীয় পে র িভতের সমথন 

বাড়ােনা এবং িনরাপ া বািহনীর িভতের িব তা-বদল ঘটােনা। তারা এমন মাণ পেয়েছন 

য, উ বাদী প িল অিহংস িতেরাধ ব বহার করার মূল সুিবধােক খােটা কের িদেয়, ভাব-

বিশ  অনুসাের থম থেকই অেপ াকৃত কম হােরর অংশ হণ এবং আরও বিশ 

সমমেনাভাবাপ  অংশ হেণর সে  জিড়েয় থােক। আেরকিট সমী ায় একই ভােব দখা গেছ, 

উ বাদী প িলর ঝাঁক আেছ রাে র দমনপীড়নেক বািড়েয় দওয়া, বণতা িহেসেব যা 

অংশ হেণর অেপ াকৃত কম হােরর সে  যু । এই ভােব, গড়পড়তা িহেসব অনুযায়ী িহংসা 

িনি ত ভােবই অিহংস গণ-অিভযান িলর সাফেল  সহায়তা কের না।  



 

 

ি টন ইউিনভািসিটর ওমর ওয়ােসা অিহংস বনাম “িহংসা ক” িতবােদর রাজৈনিতক ভাব 

স েক আরও িকছু মাণ হািজর কেরেছন। ১৯৬০-এর দশেক কৃ া  আেমিরকাবাসীেদর 

শহরা েলর িতবাদ িলর ামাণ -তথ  তুেল ধের ওয়ােসা িব াসেযাগ  ভােব দিখেয়েছন য, 

অিহংস িতবােদর উ তর হাের পুনঃপুনতার ফেল আেমিরকা যু রাে র জনতার ভাবনার 

াথিমক িবষয় িহেসেব “নাগিরক অিধকার” যখন উ তর হাের সমথন পাে , তখন িহংসা ক 

িতবােদর উ তর হাের পুনঃপুনতার ফেল মূল িবষয় িহেসেব “আইন ও শৃ লা” অিধকতর 

হাের সমথন পাে । ১৯৬৫ সােলর পর িহংসা ক িতবাদ যখন মশই সাধারণ ব াপার হেয় 

দাঁড়াল, তখন নাগিরক অিধকারেক সমথন করা থেক জনমত মুখ ঘুিরেয় নয় এবং পুিলেশর 

িতি য়ােক সমথেনর িদেক ঝুঁেক পেড়, যা দখায় য একিট আে ালন কী-ভােব অত  

পূণ মতার ধারক- িলর িভতের তার আেবদনেক ছিড়েয় িদেত ব থ হেয়িছল। 

ল ণীয় ব াপার হে , জনমেতর  য ধু েময়ােদই আেছ তা নয়, দীঘেময়ােদও তা 

আেছ। ওয়ােসা দেখন য, “আইন ও শৃ লা”র পে  সমথন জানােনার সে  িরপাবিলকান 

নতৃে র সপে  ভাটদান গভীর ভােব স কযু  িছল। এর থেক য ইি ত পাওয়া যায় তা 

হল, আেমিরকা যু রাে  িতবােদর িবিভ  ধরন িলর ভােবর ায়ী রাজৈনিতক ভাব 

পেড়েছ। 

৫) অিহংস সংঘাত িলর ভিবষ াণী করা খুবই কিঠন। 

সম  সমাজত  দীঘ িদন ধেরই য িট িনেয় ভাবেছ তা হল, সামািজক আে ালন বা 

িতবাদ আে ালন িল কখন ঘেট। সবািধক-বদলপ ী অিহংস িতেরাধ অিভযান িল িকছুটা 

আলাদা জােতর, কারণ এ িলর পূবশতই হে  জাতীয় তেল ি তাব ার মৗিলক পিরবতেনর 

লে  কােনা রা ীয় িবেরাধী পে র িব ে  দা ণ িবপয -করা, মূলক এক  সমি ত 

কাযকলাপেক সংহত করা। অিহংস িতেরােধর কারণ িল মূল ায়ন কের সমী া িল ব  

পিরবতী-পার যেক শনা  কেরেছ। যমন, িনমাণ ে র ঘন  (বুচার ও  নসন, ২০১৪), 

আেবগ (পালম ান ২০১৩), ভৗেগািলক নকট  ( িডচ ও িরেভরা ২০১৫) এবং িতবােদর 

ইিতহাস ( থওেয়ট, থওেয়ট ও কুিবক ২০১৫)।  

২০১৫ সােল চেনাওেয়থ এবং জ উলেফলডার জন-অভু ােনর বশ কেয়কিট সাধারণ তে র 

মূল ায়ন কের দেখন য, এেদর মেধ  মা  কেয়কিট সিঠক ভােব ভিবষ াণী করেত পাের 

অিহংস গণ-অিভযান িল কাথায় সংগিঠত হেব। সশ  গণ-অিভযান, অ ঘাতী- মতাদখল বা 



 

 

রাে র পতেনর ভিবষ াণী পি তরা বশ ভােলাই করেত পােরন। তেব অিহংস জন-অিভযান িল 

ওই িলর মেতা নয়। এ িল ায় সব জায়গােতই য- কােনা কারেণই ঘটেত পাের। এ িল 

ায়শই এমন সব জায়গায় ঘেট, যখােন িভ -মতেক পি তেদর ত াশা অনুযায়ী সমােবিশত 

করা খুব কিঠন, কাযকরী ভােব িভ -মতেক অেনক কম সমােবিশত করা যায়। আর এটাও 

মােটই পির ার নয় িঠক কী তােদর সি য় কের তুলেত বা এক সে  ধের রাখেত পাের। 

চেনাওেয়থ এবং উলেফলডার িস া  টােনন য, জনগেণর- মতা আে ালন িল এতই 

াসি কতা-িনভর এবং অিন য়তায় ভরা য, িবেশষ পূবাভাস হািতয়ার িল ও ামাণ -তথ  

কাঠােমা ব বহার কের তােদর কারণ িলেক িঠক িনিদ  করা যায় না। আেরক ভােব এই 

পযেব ণ- াি িলেক ব াখ া করা যায়। তা হল, য জনগণ অিহংস অভু ান সংগিঠত কের, 

তারা ায়শই ত াশা ছািপেয়-যাওয়া সৃজনশীল উপােয় িতকূল পিরি িত িলেক মাকােবলা 

কের, যা আমােদর প েছ দয় আমােদর চূড়া  লে । 

৬) িভ মতাবল ী গণ-অিভযান িলেক দমনপীড়ন চ ােল  কের, তেব অিহংস  

িতেরাধ বেছ নওয়ােক বা তার ফলাফলেক অবশ ই আগাম িনধারণ কের দয় না। 

অিহংস িতেরাধ স েক একিট জনি য় িবতক হল, এিট তত ণ পয  ঘটেত পাের এবং 

সাফল  পেত পাের, যত ণ পয  িবেরাধী প  সু র আচরণ কের। িক  িবেরাধী প  য-

মুহূেত নখ-দাঁত বার কের, অিহংস িতেরাধও অস ব বা অকাযকর হেয় পেড়। আমরা এই 

িবতক িনেয় ২০১১ সােল আমােদর বইেয় িকছুটা আেলাচনা কেরিছলাম। তেব অিত-সা িতক 

িকছু গেবষণােতও এই পূণ িট িনেয় আেলাচনা হেয়েছ।  

অিহংস িতেরােধর স াবনােক ববর দমনপীড়ন ভািবত কের িক না তা িনেয় ওেয়নিড 

পালম ান প ােলি নীয় জাতীয় আে ালন িবষয়ক তার চমৎকার বইিটেত যুি  দিখেয়েছন য, 

কােনা আে ালন অিহংস কাযকলাপ থেক কন িহংসা ক চহারা নয় তার পছেন ধু 

দমনপীড়নই একমা  কারণ হেত পাের না। িতিন যুি  দখান য, আসেল থম ইি ফাদা-র 

অিহংস পযােয় দমনপীড়েনর তী তা িঠক ততটাই িছল যতটা আে ালেনর িহংসা ক িবিভ  

পযায় িলেত িছল। তার যুি েত, বরং সংব তার তল িদেয়ই িহংসার িদেক ঘুের যাওয়ােক সব 

চেয় ভােলা ভােব ব াখ া করা যেত পাের। আে ালেনর যখন একিট যৗথ দৃি ভি , নতৃ  

এবং সু  এক  অভ রীণ িনয়মকানুন িছল, তখন আে ালন ইসরােয়িল সরকােরর 

ধারাবািহক দমনপীড়ন সে ও অিহংস িতেরাধ চািলেয় যেত স ম হেয়িছল।  



 

 

একই রকম ভােব গেবষণাকারী জানাথন সুেতান, চালস বুচার ও ইসাক নসনও 

দমনপীড়েনর সামেন গণ-অিভযােনর কাযকািরতার একিট চূড়া  িনধারক িহেসেব আে ালেনর 

কাঠােমা ও সংগঠেনর িদেক িনেদশ কেরেছন। যুি  সাজােনার জন  তারা ব বহার কেরেছন 

পিরমাণগত ামাণ -তথ , এবং বেলেছন, িনর  িবে ােভর িব ে  রা  যখন একতরফা ভােব 

িহংসা বা গণহত া চালায়, িবে াভকারীরা তখন দীঘ ময়ােদ সাফল  অজন করেত পাের 

একমা  যিদ তারা একিট বৃহ র এবং সমি ত গণ-অিভযােনর অংশ হেয় থােক।  

তেব িকছু গেবষণায় অত াধুিনক দমনপীড়নমূলক, িবেশষ কের গণহত া-িনভর এবং রাজৈনিতক 

হত া-িনভর মতােলালুপ শাসন িলর সে  যুঝেত অিহংস িবেরািধতা কতটুকু স ম তা িনেয় 

সে হ কাশ করা হেয়েছ। ১৯৭৫ থেক ১৯৮৫ সােলর মধ বতী সমেয় য়ােতমালার িনরাপ া 

বািহনীর হােত সুস  ভােব বামপ ী িবেরাধী প  ভেঙ ঁিড়েয় যাওয়ার কািহিন ি ে াফার 

সুিলভান তার সা িতক লখায় রেখেছন। কােনা কােনা শাসনয  য অত াধুিনকতা ও 

দায়ব তা দখায় স-িবষেয় তার এই লখা একিট িহেতাপেদেশর উপাখ ান। ২০১১ সােলর মােচ 

িসিরয়ার দরায় বাশার-আল-আসাদ শাসেন িনর  িতবাদকারীেদর পিরকি ত ভােব ববর 

হত ার হাড়-িহম-করা ৃিত মেন পিড়েয় দয় কন অিহংস জন-অিভযান িঠক ততটাই আবার 

ব থও হেত পাের, যতটা স সফল হেত পাের।  

তেব আবার এটাও আেগ থেক ভিবষ াণী করা কিঠন, জন-অভু ােনর সামেন উৎপীড়ক 

আমলাত  িঠক কখন িনেজেদর অধীন েদর পূণ আনুগত  দখােত বাধ  করেত পারেব — 

এমনকী িসিরয়ার মেতা আপাত দৃি েত অস ব ঘটনার ে ও তা সত । এ-ছাড়াও, িল ি িথ, 

ল ার কুটজ ও তােদর প ভু রা একিট কাজ (এখনও কািশত-না-হওয়া) করেত িগেয় 

দেখেছন য, অেনক সময়ই িনর  িতবাদীেদর উপর শাসনযে র দমনপীড়েনর নানা ভােব 

িতঘাত হেত পাের — যমন তী  নিতক আ মণ গেড় তুেল, অংশ হণ আরও বািড়েয়, 

আে ালেন তৃতীয় পে র সাহায -সমথন গেড় তুেল, এবং িনরাপ া বািহনীর িভতের প ত াগ 

আরও ত কের। আসেল, দমনপীড়নমূলক পব িল অেনক সমেয়ই অিহংস গণ-অিভযােনর 

অবসান ঘটােনার বদেল তার কারণ হেয় উঠেত পাের। িহংসার ভয়াবহ একিট পেবর উদাহরণ 

িহেসেব এেমট িটল হত ার ঘটনা মেন আেস, যা অবেশেষ আেমিরকার নাগিরক অিধকার 

আে ালেনর পে  সমথন, সহানুভূিত ও অংশ হেণর জায়ার তির কেরিছল।   



 

 

এবার আিস মািটন লুথার িকং জুিনয়র িদবেসর আেলাচনায়। তার ‘ লটার ম দ  বািমংহাম 

জল’ িচিঠর একিট অ দৃি -সমৃ  অংশ পাঠকেদর কােছ তুেল ধরিছ। পুেরা লখািট পাওয়া 

যােব এখােন:  

 ‘‘ব ু গণ, আমােক বলেতই হে , দৃঢ়-সংক  আইিন ও অিহংস চাপ তির না কের একিটও 

নাগিরক অিধকার আমরা লাভ করেত পািরিন। পিরতােপর িবষয়, এিট একিট ঐিতহািসক সত  

য সুিবধােভাগী গা ীরা খুব কমই ায় তােদর সুিবধা ছেড় দয়। ব ি -মানুেষর কােছ 

নিতকতার আেলা ধরা পেড় এবং তারা অন ায় মেনাভাব ত াগ করেত পাের; িক , রইনেহালড 

িনবুয়র যমন আমােদর মেন কিরেয় িদেয়েছন, ব ি র চেয় গা ী িলই অৈনিতকতার িদেক 

বিশ ঝাঁেক। য ণাদায়ক অিভ তা আমােদর িশিখেয়েছ, িনপীড়ক কখেনা ায় াধীনতা 

িদেয় দয় না। িনপীিড়তেদরই সটা দািব করেত হয়।”  

হ াঁ, মািটন লুথার িকং অিহংস িতেরােধর নিতক এবং বা বধমী এই দুই িদক িনেয়ই 

ভেবিছেলন। িক  তার বা বধিমতােক খােটা কের দখা উিচত নয়। বািমংহাম-এর িচিঠ 

স েক জানাথন িরডার-এর বইিট এ-ব াপাের এেকবাের মেম ঘা মেরেছ।  

তই অিহংস িতেরাধ স েক এখনও অেনক িকছু শখার আেছ। এই পিরঘটনািট মশই 

আ কাশ করেছ, এবং একই ভােব সমাজ-িব ােনও এ-িবষেয় নতুন নতুন গেবষণা হে । 

িনপীড়েনর মুেখামুিখ দাঁড়ােত আ হী জনগণ আরও সুস  গেবষণা থেক জানেত পারেবন, 

িবিভ  াসি কতায় কখন ও কী-ভােব অিহংস সং াম  করেত হেব। কতৃ বােদর পুন ান 

থেক  কের িহংসা ক চরমপ ার সামেন রাে র ভ ুরতার চ ােল িল িনেয় লড়েত-থাকা 

নীিত-িনধারকরা কখন ও কন অিহংস আে ালন সফল হয় এবং এ িলেক কাযকর ভােব 

সমথেনর অথ কী দাঁড়ায় স-স েক আরও গভীরতর উপলি  থেক উপকৃত হেবন।  

বতমান দশেক — য-সময় জনগণ আেগর চেয় বিশ মা ায় অিহংস িতেরাধ ব বহার করেছ 

— পি ত এবং অনুশীলনকারীরা সবাই সামেন এগেনার পথ গেড় তুলেত আরও ভােলা ভােব 

গা ী ও িকং-এর বা বধমী ও নীিত-আদশগত ােক অধ য়ন করেত আ হী হেবন।  

 



 

 

লখক পিরিচিত: এিরকা চেনাওেয়থ ডনভার িব িবদ ালেয়র জােশফ করেবল ু ল অব 

ই ারন াশনাল ািডজ-এর অধ ািপকা। িতিন ‘পিলিটক াল ভােয়ােল  @ আ া ’  েগর সহ-

পিরচালনা কেরন। মােঝমেধ  ‘দ  মাি  কইজ’ েগও লেখন।  

মািরয়া জ ফান ‘আেমিরকান ইনি িটউট অব িপস’-এর িসিনয়র ফেলা ও ‘আটলাি ক 

কাউি ল’-এর অনাবািসক ফেলা।  


