মতার ধারক-

মতার ধারকশাসকরা য়ং কর-সং হ করা, দমনপীড়নমূ লক আইন ও িবিধিনয়ম জাির, সময়মেতা
করা, জাতীয় বােজট

ন ছাড়ার ব ব া

ণয়ন, যান-চলাচল পিরচালনা, ব র-ব ব াপনা, টাকা ছাপােনা, রা া-সং ার করা,

পু িলশ ও সনাবািহনীেক

িশ ণ দওয়া, ডাকিটিকট

না। িবিভ ধরেনর সংগঠন ও

িত ােনর মাধ েম জনগণই এই পিরেষবা িল শাসকেক দয়। জনগণ

যিদ এই দ তা ও পিরেষবা িল দওয়া ব
য সমােজর রাজৈনিতক

কাশ করা বা এমনকী গ র দু ধ দায়ােতও পাের

কের দয়, শাসক তা হেল শাসন চালােত পাের না। এিটই

মতার চহারা তা আমরা এক বার বু ঝেত পারেল, এই

ভােব হয় তাও আমরা অবশ ই বু ঝেত পারব। জনগণই হল সমােজ

মতার ব বহার কী-

মতার মূ ল ধারক। তেব জনগণ

যখন পু িলশ, সরকাির কাযিনবাহী, িমক গা ী বা ব বসািয়ক গা ীর মেতা সংগঠন বা
মাধ েম িমিলত ভােব কাজ কের, তখনই তারা সই

িত ান িলর

মতার ব বহাের অেনক বিশ কাযকরী হেয় ওেঠ।

এই সংগঠন িলর কােনা- কােনাটা আপনার িবেরাধী প েক সাহায -সমথন করেত পাের, আবার
অন িল আপনার আে ালনেকও সাহায -সমথন করেত পাের।
এই সাহায -সমথনকারী সংগঠন িলেক আমরা বিল
, কারণ এ িলই সমােজর

মতার ধারক-

হেত পাের য একিট অিহংস সং ােমর

েত এই সংগঠন িলর

অেনেকই আপনার িবেরাধীেক সাহায -সমথন দয়। যিদ এই সংগঠন
ও

িত ান িল আপনার িবেরাধীর উপর থেক তােদর সাহায -সমথন
ত াহার কের নওয়া

পরামশ

মতা-কাঠােমােক ধের রােখ। এটা

কের ( কউ কউ এমনকী সি য় ভােব

আপনার আে ালনেক সাহায -সমথন করাও

জনগণ সাহায -সমথন
ত াহার কের িনেল, শাসক
তার শাসন চালােত পাের না!

করেত পাের), তা

হেল আপনার িবেরাধী আর িনয় ণ বজায় রাখেত স ম হেব না।
পড়ু য়ােদর কােজর অিভল

১:

আমােদর উে েশ র খািতের
“ মতার ধারক-

মতার ধারক-

মতার ধারক-

িলেক আমরা এ-ভােব ব াখ া কির:

িল হল সমােজর এমন সব িত ান ও িবভাগ, য িল কােয়িম শাসনত েক তার

মতা-সামেথ র র ণােব ণ ও সােরর জেন
‘ওেয়িজং ননভােয়ােল

িল ব াখ া ক ন

েয়াজনীয়

াগল’ বইেয় ড. িজন শাপ

মতার উৎস িল জাগান দয়।”

মতার ধারক-

িতিট সমােজর িভতেরই

মতার িবিভ ধারক-

িলেক িচি ত করা যায়। এেদর মেধ আেছ:

পু িলশ, সনাবািহনী, িবচার িবভাগ ও িনবাচনী আেয়াগ-এর মেতা শাসন- িত ান িল,
কাযিনবাহী, িশ া-ব ব া, সংগিঠত ধমীয়
অন ান সংগঠন।

িত ান, রা -িনয়ি ত

শাসিনক

চার-মাধ ম, ব বসায়ী স দায় ও

ল

কাজকম িলেক

পূ ণ িবষয়:
মতার ধারক-

ক ন, আমরা “অথনীিত” বা “ধম”-র মেতা সামািজক

িল

ধারক-

মতার ধারক-

িল হল এমন সব

িহেসেব তািলকায় রািখিন।

িত ান, য িল সামািজক কাজকম তির

এবং সামািজক

কের এবং চািলেয় যায়। আপিন যিদ সমাজেক

কাজকেমর মেধ

হেল আপিন সই সব

পাথক বু ঝুন।

িচি ত ক ন এবং স িলেক িঘের আপনার
সমােজর কােয়িম

মতার

ভািবত করেত চান, তা

িত ান এবং সংগঠন িলেক ( মতার ধারক-

)

েচ া চািলেয় যান, য িল

মতা-কাঠােমা এবং সামািজক কাজকম িলেক সাহায -

সমথন জাগায়।
পড়ু য়ােদর কােজর

মতার িবিভ ধারক-

অিভল

থেক টেন বার করার

২:

িলর মেধ ঠেল দওয়ার বদেল স িল
বু ঝুন।

একিট অিহংস আে ালেনর পে
ধারক-

িনণায়ক িবষয় হল,

িলর িভতের-থাকা জনগেণর আচরণেক

মতার িবিভ
ভািবত করার

পথ িল খু ঁেজ বর করা। এটা করা যেত পাের:
 আপনার িবেরাধী( দ)র
 িনেজেদর দ তা ও

িত তােদর িব

তায়

য় ধিরেয়

ান, ব গত স দ-সং ান ও সময় আপনার

িবেরাধী( দ)র িদেত অ ীকার করার জন তােদর রািজ কিরেয়

পরামশ
আপনার অিহংস
কাযকলােপর িনশানােক
কাযকর ভােব ি র ক ন:
“ ঠেল দওয়া”র বদেল
েত কিট আলাদা ধারকথেক “ টেন বার করা”।

কােনা অিহংস আে ালন একিট িনিদ ধারক-

েক

ভািবত করেত

সফল হেল, সই ধারক- ে র সদস রা আপনার িবেরাধী এবং তার
সাহায -সমথনকারীেদর উপর থেক িনেজেদর সাহায -সমথন
কের নওয়ার পথ খু ঁেজ পােব; সটা

কােশ বা সূ

ত াহার

ভােব আেদশ অমান

করার মাধ েম হেত পাের, আেদশ পু েরাপু ির উেপ া করার মাধ েম হেত
পাের, বা ধীরগিতেত, অপটু এবং/অথবা অস ূ ণ ভােব আেদশ পালন কের
হেত পাের। কােনা কােনা ধারক- ে র সদস রা

কােশ বা কৗশেল

আপনার আে ালনেক সাহায -সমথন দওয়াও

করেত পাের।

িবিভ ধারক- ে র আচরণেক

ভািবত করার জেন , আপনার

আে ালেনর িদেক সই ধারক- ে র সদস েদর টেন আনা বনাম আপনার
আে ালন থেক তােদর দূ ের ঠেল দওয়ার মেধ পাথক টা বাঝা
পূ ণ।

মতার ধারক-

যমন উদাহরণ িহেসেব, আেগর রখািচে র িদেক তাকােনা যাক। যিদ আপিন সনাবািহনীর সিনকেদর
িব

তায়

য় ধরােত চান, তা হেল দখেবন, অতীেতর সফল আে ালন িল সাধারণত সটা কেরেছ

রা ায় তােদর সে কথাবাতা চািলেয়। তােদরেক মেন কিরেয় িদেয়েছ য তারাও বাবা, ছেল, ামী ও
নাগিরক। তােদর দশে েমর অনু ভূিতেত নাড়া িদেয়েছ। তােদরেক িন য়তা িদেয়েছ য বতমান
সরকােরর বদেল িবেরাধী পে র পিরচািলত একটা সমাজই তােদর এবং তােদর পিরবােরর পে
ভােলা হেব। এই ধরেনর আচরণ ধারক- ে র ক

থেক সিনেকর িব

আরও

তােক সিরেয় িবেরাধী পে র

িদেক িনেয় আেস। িবপরীত িদেক, য-সব আে ালন রা ায় সিনকেদর মিক িদেয়েছ, এবং তােদর
ল

কের পাথর ছু েড়েছ বা অন কােনা িহংসা ক কাজকম ঘিটেয়েছ, স িল তােদরেক আরও বিশ

ধারক- ে র কে র িদেক ঠেল িদেয়েছ। এ-জেন ই কােনা কােনা িনপীড়ক সরকার কখেনা কখেনা
িহংসা ক কাজ করার জন িবেরাধী প েক

েরািচত কের। কারণ তারা জােন, এ িল তােদর আরও

কােছ সিনকেদর ঠেল সিরেয় আনেব এবং সিনকরা আেদশ মানেত অেনকটাই বিশ
পড়ু য়ােদর কােজর
অিভল

৩:

মতা কী-ভােব

ত থাকেব।

িতিট ধারক- ে র মাধ েম ব বহার হয় তা ব াখ া

ক ন ও আপনার সমােজ

িতিট ধারক- ে র

ে র তলেক

পিরমাপ ক ন।
এই িবভােগ আমরা বশ কেয়কিট
পযােলাচনা করব।

মতার ধারক- ে র সচরাচর দখেত-পাওয়া সাধারণ ণাবিল

