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গণ- িতেরােধর িতন ফলা: ঐক , পিরক না, শৃ লা 

                                                  -- হািড মিরম ান, ১৯ নেভ র ২০১০ 

 

িতনিট ণাবিল িব - জাড়া অিহংস আে ালন িলর সাফল  এবং ব থতার মেধ  পাথক  সৃি  

করেত পাের: ঐক , পিরক না এবং অিহংস শৃ লা। 

লখক পিরিচিত 

হািড মিরম ান ২০০৫ থেক ২০০৭ পয  আইিসএনিস- ত কায ম ও গেবষণা পিরচালক 

িছেলন। এ-ছাড়া িতিন িজন শাপ-এর লখা “ওেয়িজং ননভােয়ােল  াগল: টােয়ি েয়থ 

স ু ির াকিটস অ া  টােয় -ফা  স ু ির পােটনিশয়াল” বইিটর স াদনা কেরেছন 

এবং“এ গাইড টু ইেফকিটভ ননভােয়ােল  াগল” বইিটর সহ- লখক িছেলন। 

কী িদেয় অিহংস গণ- িতেরাধ আে ালন কাযকর হেয় ওেঠ? 

আমরা যিদ এই তঃিস িট মেন িনই য, রাজনীিতেত “ মতা কখেনা দওয়া হয়িন, 

এেক সব সময়ই নওয়া হেয়েছ”, তা হেল অবশ ই িস া িট হে  য, ঐিতহািসক অিহংস 

আে ালন িল য সফলতা পেয়েছ তার কারণ হল, কােনা-না- কােনা ভােব এ িল এমন 

মতার অিধকারী হেয় ওেঠ, যা তােদর িবেরাধীেদর চেয় বিশ িছল।  

এই িস া িট ব াপক ভােব চিলত একিট পূব-মেতর সে  সংঘাত কের এবং সটা 

স েক একটা সরাসির ে র মুখ খুেল দয়। ওই পূব-মতিট হল, মতা অবেশেষ ব গত 

স দ-সং ােনর িনয় ণ এবং িহংসা চালােনার সামথ  থেক উৎসািরত হয়। যিদ এই পূব-



 

 

মতিট পুেরাপুির সিঠক হত, তা হেল অিহংস আে ালন উ ততর অ সি ত ও স দ-

সং ােনর অিধকারী িবেরাধীেদর িব ে  চরম ভােবই ব থ হত। যাই হাক, ইিতহাস য়ং 

মানবজািতর মেতাই িবিচ  ধরেনর সব নায়ক এবং উে েশ র সে  গত এক শতা ীরও 

বিশ সময় ধের ঘেট চলা অেনক সফল অিহংস সং ােমর এক কালপি  সামেন মেল 

ধেরেছ। এ-রকম কেয়কিট উদাহরণ িনেচ দওয়া হল:  

 ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশেকর িদেক ভারতীয়রা ব াপক অসহেযােগ (অথৈনিতক 

বজন, ু ল বজন, ধমঘট, কর িদেত অ ীকার, গণ-আইন-অমান , পদত াগ) শািমল 

হেয় তােদর াধীনতা িজেত নয়। এই আে ালেনর কারেণ ি িটশেদর পে  ভারত 

শাসন করা অস ব হেয় দাঁড়ায় এবং পিরণােম এক সময় তারা ভারত ছাড়েত রািজ 

হয়; 

 ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশেক ম েগামাির বাস বজন এবং ন াশিভল-এ দুপুেরর 

খাবােরর জায়গায় অব ান-িবে ােভর মেতা অিহংস গণ-অিভযান চািলেয় আেমিরকা 

যু রাে র নাগিরক অিধকার আে ালন সমান অিধকার অজন কের। এ িল 

িত ান- কি ক বষম  ব ব ার দুবলতােক কােজ লাগায় এবং দশব াপী সাহায -

সমথনকারীেদর নজর কেড় নয়; 

 ১৯৬৫ থেক ১৯৭০ সােলর িভতের ইউনাইেটড ফাম ওয়াকাস ইউিনয়ন 

ক ািলেফািনয়ার আঙুর খেতর ধমঘট এবং বজনেক সফল ভােব ব বহার করার 

মেধ  িদেয় িনেজরা ছা  ও কাযত অথ-সাহায হীন ানীয় সংগঠন থেক বেড় উেঠ 

জাতীয় পযােয়র একিট সংগঠেন পিরণত হয়;  

 ১৯৮৬ সােল িফিলপাইনেস আেমিরকা যু রাে র মদতপু  একনায়কত ী ফািদনা  

মােকােসর িব ে  িবে ােভ লােখা মানুেষর জমােয়ত গেড় তুলেত সি য়-কমীরা 

সনাবািহনীর প ত াগীেদর সে  যাগ দয়। এই অিহংস অভু ােনর ফেল 

মােকােসর সামেন িবক -উপায় িল খুব ত কেম যেত থাকেল মােকাস দশ 

ছেড় পালায়; 

 ১৯৮৮ সােল িচিলর অগাে া িপেনােচেতর ববর একনায়কতে র চািপেয় দওয়া 

ভয়েক কািটেয় িচিলবাসীরা তার িব ে  চারািভযান চালায় এবং িবে াভ দখায়। 



 

 

এ-সব কাযকলাপ িপেনােচেতর সাহায -সমথেনর িভতেক এতটাই দুবল কের দয় 

য, সংকেটর চরম মুহূেত তার সামিরক চে র সদস রাও আর শষ পয  তার 

িব  থােকিন, আর স মতা ছাড়েত বাধ  হয়; 

 ১৯৮০ থেক ১৯৮৯ সাল পয  পাল া বাসীরা সংহিত (Solidarność) 

আে ালেনর অংশ িহেসেব একটা াধীন ড ইউিনয়ন গেড় তােল এবং 

সািভেয়ত শাসন থেক তারা িনেজেদর দশেক মু  কের আেন; 

 ১৯৮৯ সােল চেকাে াভািকয়ােত মখমল িব ব (Velvet Revolution) নােম 

পিরিচত িতবাদ এবং ধমঘট িল শাি পূণ ভােব কিমউিনজম থেক উৎ মণ 

ঘটায়। ১৯৯১ সােল একই ধরেনর কাযকলাপ পূব জামািন, লাটিভয়া, িলথুয়ািনয়া 

এবং এে ািনয়ায় শাি পূণ উৎ মণ ঘটায়; 

 ১৯৮০ সাল থেক  হওয়া ধমঘট, বজন, গণ-আইন-অমান  এবং বিহেদশীয় 

িনেষধা া ১৯৯০ সােলর েত দি ণ আি কায় বণৈবষেম র অবসান ঘটােত 

একটা ধান ভূিমকা পালন কের; 

 পেরর দশেক, সাবীয় (২০০০), জজীয় (২০০৩) এবং ইউে নীয়রা (২০০৪) 

জািলয়ািত-করা িনবাচেনর ফলাফল আটকােত বা িতেরাধ করেত সমােবিশত হেয় 

র-শাসেনর অবসান ঘটায়; 

 ২০০৫ সােল, লবানিনরা িবশাল অিহংস-িবে ােভর মাধ েম তােদর দেশ িসরীয় 

সনাবািহনীর দখলদািরর অবসান ঘটায়; 

 ২০০৬ সােল নপািলরা জন-আইন-অমােন  শািমল হয় এবং চাপ িদেয় অসামিরক 

শাসন িফিরেয় আেন; 

 ২০০৭ থেক ২০০৯ পয  িহংসা ক সংগিঠত-িবে াহ চলাকালীন এবং এক 

সামিরক শাসেকর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় পািক ািন আইনজীবী, সুশীল সমােজর 

গা ী িল এবং আম-নাগিরকরা একিট াধীন িবচার িবভাগ িফিরেয় আনার জন  

এবং জ ির-অব া জািরর আইন বািতেলর জন  চাপ তির করেত সফল হয়। 

 



 

 

জনগণ না মানেল, শাসেকরা শাসন চালােত পাের না 

এই সব ও অন ান  গণ- িতেরাধ আে ালন িল সফল হওয়ার কারণ এ িলর িভি  িছল 

মতা স েক একিট মৗিলক অ দৃি : অথাৎ, িবপুল-সংখ ক আম-জনগেণর িনরবি  

স িত, সহেযািগতা এবং আনুগেত র ওপর একিট সমােজর ায় সম  িত ান, সংগঠন 

এবং ব ব া িনভরশীল। কােজই, জনগণ যিদ একিট সংগিঠত এবং সামি ক- কৗশলগত 

উপােয় তােদর স িত এবং সহেযািগতা ত াহার করা বেছ নয়, তা হেল তারা দমনমূলক 

মতােক িনয় ণ করেত পাের। জনগণ যখন মােন না, তখন রা ধান, নগরপাল, ধান 

কাযিনবাহী, সনা ধান এবং অন ান  “ মতাধারীরা” আর বপেরায়া মতা ব বহার কের 

শাসন করেত পাের না।  

এ-সব করার জন  ধমঘট, বজন, জন-িবে াভ, গণ-আইন-অমান , সমা রাল িত ান গেড় 

তালা এবং আ িরক অেথ শত শত সৃজনশীল কাযকলােপর মেতা অিহংস িবেশষ-

কৗশল িলই িছল ব বহার-হওয়া হািতয়ার। নহাতই নিতক কারেণ নয়, বরং বা বধমী 

কারেণই এ িল ব বহার হেয়েছ। যারা গণ- িতেরাধেক হণ কেরেছন, তারা দেখেছন 

একই ধরেনর সামি ক- কৗশল অন ান  দেশ বা তােদর িনেজেদর দেশর ইিতহােস কাজ 

কের, এবং তারা ীকার কেরেছন য এই ধরেনর িতেরােধর সাফল  পাওয়ার ভিবষ ৎ 

স াবনা তােদর সামেন থাকা অন ান  িবক -উপায় িলর মেধ  সব চেয় বিশ। 

দ তা এবং পিরি িত 

তেব এই সব রণাদায়ী অিহংস আে ালেনর িবজেয়র মেধ ও ইিতহাস ও সমসামিয়ক 

িবে  িকছু ব থ বা অসমা  আে ালেনর উদাহরণও আেছ। িব বাসী যমন পাল া  আর 

চেকাে াভািকয়ার অিহংস িব ব দেখেছ, িঠক একই বছের িতেয়নয়ানেমন ায়ােরর 

গণহত াও দেখেছ তারা। গত দশেক িবপুল-সংখ ক মানুষ বামা, িজ ােবােয়, িমশর এবং 

ইরােন অিহংস িবেশষ- কৗশল ব বহার কেরেছ। িক  আে ালেনর ল  এখনও অজন করা 

স ব হয়িন। পূব িতমুের সফল আ -িনয় েণর সং ােম গণ- িতেরাধ অপিরহায িছল, িক  

সটা অন  — প ােল াইন, পি ম পাপুয়া, পি মা লীয় সাহারা এবং িত েত — 

দখলদারেদর িব ে  অসামিরক লাকিনভর আে ালন িলেক এিগেয় িনেয় যেত সাহায  

করেলও এই সং াম িল অমীমাংিসতই থেক যায়।  

এ িল এবং অন ান  ঘটনা িলর মেধ  পাথেক র কারণ কী িছল? 



 

 

এ িল এবং অন ান  আে ালন িলর সফলতা বা ব থতার পছেনর উপাদান িল এমন 

একিট িবষয় স িকত, যটা স েক যুি বাদী এবং ওয়ািকবহাল মানুষও িভ -মত িদেত 

পােরন।১ িতিট অব াই অত  জিটল এবং ত  কাযকারণ-স  িত া করাও অত  

কিঠন। পি ত, সাংবািদক এবং অন ান েদর কােছ য-সব যুি -তক আিম ায়ই িন 

স িল হে  য, এই সব ও অন ান  ধানত অিহংস আে ালন িলর গিতপথ এবং 

ফলাফল বিশর ভাগ ে ই িনধািরত হেয়িছল তােদর কাঠােমা, পিরি িত ও ব িত মী 

িকছু পািরপাি ক অব া িদেয়, যার মেধ  িতিট আে ালন পিরচািলত হেয়েছ।  

উদাহরণ িহেসেব, যুি  দওয়া হেয়েছ য অিহংস আে ালন ধু এমন সমাজ িলেতই 

কাযকরী যখােন কােনা িনপীড়ক াণঘাতী শি  ব বহার করেত ই ু ক নয়। অন ান রা 

দািব করেত পােরন য, িনিদ  অথৈনিতক মানদ  ( যমন অথৈনিতক মতাদশ, আেয়র র, 

স দ ব ন, একিট মধ িব  িণর উপি িত) এবং িশ াগত র িল সফল আে ালেনর 

জন  িনণায়ক। তা সে ও অন েদর দািব, মহা মতাধরেদর ভূিমকা এবং আ িলক 

আিধপত -শি  একিট আে ালেনর ফলাফল িনধারেণর ে  অন ান  পিরবতী িলর 

েক িত াপন কের। জািতগত বিচ , রাজৈনিতক ও সাং ৃ িতক ইিতহাস, 

জনসংখ ার পিরমাণ, জিমর আয়তন — সংখ ায় এ-রকম অ নিত অিতির  কাঠােমা এবং 

পিরি িতর উে খ কউ করেত পাের। আর এ-ব াপাের িনি ত ভােবই বলা যায়, এ-ধরেনর 

অেনক পিরি িতই কােনা িনিদ  আে ালেনর গিতধারােক ভািবত করেত পাের।  

কাঠােমাগত এবং পিরি িত-িনভর উপাদান িলর বপরীেত র সংিম েণ সংঘাত চািলেয় 

যাওয়ার জন  রেয়েছ কােনা আে ালেনর দ তার উপর িভি  কের গেড় ওঠা উপাদান িল, 

অথাৎ, িশ ািবদরা যােক বেলন “অনুসংগঠন”। দ তা এবং অনুসংগঠন সই সব 

পিরবতী িলর মেধ  পেড় য িলর উপর কােনা আে ালেনর িকছুটা িনয় ণ আেছ: 

আে ালনিট কান সামি ক- কৗশলেক বাছেব; কী ভাষায় জনগণেক সমােবিশত করেব এবং 

তােদর জিড়ত রাখেব; কী-ভােব জাট তির করেব; কাথায় ও কী-ভােব তার িতপ েক 

িনশানা করেব; এবং অন ান  অসংখ  িস া  গণ- িতেরােধ শািমল হওয়ার সে  জিড়ত। 

আমার মেত, যারা অিহংস আে ালেনর সং েশ আেসন এবং এেক িবে ষণ কেরন, 

তােদর কােছ এ-সব দ তা-িভি ক উপাদান িল ায়শই তাৎপযপূণ ভােব কম  পায় 

বা উেপি ত হয়। এটা কন হয় তা যিদও এই বে র িবষয় নয়, তা হেলও এর একিট 



 

 

কারণ হেত পাের য, অিহংস কাযকলাপ কান পূব-ধারণার উপর িভি  কের গেড় ওেঠ স-

স েক জনগণ সি হান িকংবা জােন না — আর সটা হল, যৗথ আচরেণর বদেলর 

মাধ েম দৃঢ়-সুরি ত এবং িনপীড়ক িতপে র হাত থেক মতা পুনবি ত হেয় জনগেণর 

আে ালেনর হােত চেল যেত পাের। পিরবেত তারা ধের নয় য, এই আে ালেন িন য়ই 

এমন িকছু বািহ ক পিরবতী বা অসাধারণ পািরপাি ক অব া কাজ কের যা সই সব 

ঘটনা িলর ে  এেক স বপর কের তােল যখােন এিট ঘেটেছ। 

যাই হাক, আমরা অনুসংগঠন এবং দ তা িলর েক উেপ া না কেরই অিহংস 

আে ালেনর গিতপথ এবং ফলাফেলর ওপর ভাব িব ার করার ে  কাঠােমা ও 

পিরি িত িলর ভূিমকােক াহ  করেত পাির। কৃতপে , অনুসংগঠন এবং দ তা একটা 

ফারাক তির কের দয় এবং িকছু িকছু ে  এ িল িতকূল পিরি িত িলেক বেশ 

আনেত, মাকােবলা করেত, িকংবা স িলর পা র ঘটােত আে ালন িলেক স ম কের 

তুেলেছ। 

অন ান  ে , যমন ব বসািয়ক বা সামিরক িচ াভাবনায়, দ তা এবং অনুসংগঠনেক 

সাধারণ ান িহেসেব এবং কখেনা কখেনা সেবা   িদেয় িবেবচনা করা হয়। অিহংস 

সং াম কন এ-িদক থেক আলাদা িকছু হেব? কােনা সনাবািহনীর ধান বা কেপােরট 

সং ার ধান কাযিনবাহী নেল হেস উঠেবন যিদ তােদর বলা হয় য তােদর সম  

েচ ার ফলাফেলর ে  সামি ক- কৗশেলর  াি ক। জনগণ যিদ ভাবত য 

িতেযািগতার ফলাফল এবং িত ি তামূলক পার িরক ি য়া- িতি য়া সব সময়ই 

বা ব পিরি িত িল িদেয় পূবিনধািরত, তা হেল সান ৎজু-র পদী সািহত -কম দ  আট 

অফ ওয়ার সবার কােছ এত পিরিচত হত না। 

এই বে র র ে  িফের আসা যাক — কী এমন আেছ যা অিহংস আে ালনেক 

কাযকর কের তােল? ঐিতহািসক আে ালন িল থেক আহিরত সামি ক- কৗশলগত পছ  

এবং সেবা ম অনুশীলেনর মেধ  আমরা এই ে র উ র খাঁজা  করেত পাির। 

আে ালেনর ফলাফলেক ভািবত করেত পাের এমন নানান বিচ ময় অনুসংগঠন-িভি ক 

উপাদান এবং দ তা আেছ। তেব (সহজ করার জন ) আমরা যিদ এ িলেক ঝাড়াই-বাছাই 

কের অত াবশ ক অ  কেয়কিটেত নািমেয় আিন, তা হেল সফল অিহংস আে ালেনর িতনিট 

ণাবিল দখেত পাব: ঐক , পিরক না এবং অিহংস শৃ লা। 



 

 

ঐক , পিরক না এবং শৃ লা 

থম নজের এই সব ণাবিলর  তঃ মািণত বেল মেন হেত পাের। তা হেলও, 

যখন কউ আে ালন িলেক ধানত িবেশষ- কৗশলগত এবং ু ািত ু  তেল দেখ, তার 

কােছ কখেনা কখেনা এই সব ণাবিলর গভীরতা এবং এ িলর সবব াপী ব না হািরেয় 

যায়। িতিটই ব াখ ার দািব রােখ।  

ঐক  য পূণ তার কারণ হল, একিট সমােজর িবিভ মুখী ে র জনগেণর 

অংশ হেণর মাধ েম অিহংস আে ালন িল শি  পায়। সহজ কথায় বলেল, সংখ াটা একটা 

ব াপার। একিট আে ালনেক যত বিশ জনগণ সমথন করেব, এর বধতা, মতা এবং 

িবেশষ- কৗশলগত দ তার ভা ার ততই বাড়েব। সফল আে ালন িল তাই অিবরাম ভােব 

তােদর সমােজর নতুন গা ী িলেক আিল ন কের। যমন, পু ষ ও নারী; যুবা, া বয়  

ও বেয়ােজ ; শহর ও ােমর জনসমি ; সংখ ালঘু; িবিভ  ধমীয় িত ােনর সদস ; কৃষক, 

িমক, ব বসায়ী এবং পশাদার; ধনী, মধ িব  এবং িন  অথৈনিতক েরর মানুষ, পুিলশ, 

সিনক, এবং িবচার িবভাগীয় সদস  সহ অন ান  গা ী িল। 

সফল আে ালন িল আবার অিবরাম ভােব তােদর িবেরাধীর সাহায -সমথনকারীেদর িদেকও 

হাত বািড়েয় দয়। কারণ এ িল বােঝ য, একিট ঐক ব  করেত পারার মেতা দৃি ভি র 

অধীেন অব াহত গণ- িতেরােধর শি িলর একিট হে  তার িবেরাধী পে র সাির িলর 

িভতের িব তা-বদল এবং প ত াগ ঘটােনার স মতা। উদাহরণ িহেসেব, দি ণ 

আি কার বণৈবষম -িবেরাধী আে ালেন জাতীয় পুনমীমাংসার আ ােনর সে  িমিলত ভােব 

তােদর চলেত-থাকা পুরজীবন িবপয তা ব াপক সমথন অজন করেত পেরিছল এবং 

পিরবতেনর উে েশ  ঐক  গেড় তুলেত পেরিছল। এমনকী িকছু সাদা সমথকও এেত যাগ 

দয় যারা আেগ বণিবে ষী রাে র সমথেন িছল। 

িনেজেদর আে ালেনর গিতধারা কান খােত মাড় নওয়া উিচত স-স েক অিহংস 

আে ালেনর অংশ হণকারীেদর অবশ ই জিটল িস া ও িনেত হেব। এটা করার জন  

সামি ক- কৗশলগত পিরক নার ক ীয়  রেয়েছ। কােরার উে েশ র যাগ তা বা 

কােরার িবেরাধী পে র নিতকতার িদক থেক অসমথনেযাগ  কাজকম যাই হাক না কন, 

তঃ ূ ত এবং তাৎ িণক ভােব গেড় তালা িতেরােধর কাজকেমর মেধ  িদেয় সাধারণত 

পুেরাপুির িনপীড়নেক রাধ করা যায় না, তা সই কাজকম যত ভােলা ভােবই েয়াগ করা 



 

 

হেয় থাকুক। বরং যখন তারা িনশানায় এবং মেনােযােগর ক িব ু েত থাকা ল িল 

অজেনর জন  সমােজ জনগেণর মাধ েম গণ- িতেরাধেক কী কের সুচা  ভােব সংগিঠত 

করা যায় এবং তা তােদর কােছ হণেযাগ  কের তালা যায় তার পিরক না কের, তখনই 

আে ালন িল  পায়। কান িবেশষ- কৗশল িল ব বহার করেত হেব এবং স িল কী-

ভােব পযায়-িবন  করেত হেব তা ি র করা; আে ালন য-জনগণেক িতিনিধ  করেত 

চায় তােদর আকা া এবং াভ িলর উপর িভি  কের পিরবতেনর জন  মতামত িলেক 

িবকিশত করা ও জািগেয় তালা; িবেশষ- কৗশল িল িদেয় কান ব ি -িবেশষ বা গা ীেদর 

িনশানা করেত হেব এবং কান , মাঝাির এবং দীঘেময়ািদ অিভল িলেক এিগেয় িনেয় 

যেত হেব তার পিরক না করা; এবং জাট িল িনেয় যােত দরকষাকিষ করা যায় এবং 

স িল বানােনা যায় তার জন  যাগােযােগর পথ তির করা — এ িল হে  এমন কেয়কিট 

িবষয়, যােদর িঘের অিহংস আে ালন িলেক অবশ ই সৃজনশীল ভােব সামি ক- কৗশল 

রচনা করেত হেব। এ-সব করার জন  অিহংস সং াম যখােন সংঘিটত হয় সখানকার 

অব ার সবা ীন িবে ষণ করা েয়াজন। কাযকরী আে ালন িল িনেজেদর পিরক না 

ি য়ার অংশ িহেসেব কােনা সংঘােতর ধারার মেধ  িদেয় আনু ািনক বা অ-আনু ািনক 

ভােব তথ  সং হ কের, তৃণমূল পযােয় থাকা জনগেণর কথা শােন এবং সংঘােতর সময় 

তােদর িনেজেদর, তােদর িতপ েদর, এবং না-অ ীকারব  তৃতীয় প িলেক মাগত 

িবে ষণ কের।  

সব শেষ, একিট সামি ক- কৗশল ধু তখনই কাযকরী হয়, যখন তা সুশৃ ল ভােব 

পিরচািলত হয়। একিট অিহংস আে ালেন শৃ লার ব থতার সব চেয় বড় ঝুিঁকিট হল, 

িকছু সদস  সিহংস হেয় উঠেত পাের। কােজই অিহংস শৃ লা — এমনকী েরাচনার মুেখও 

জনগেণর অিহংস থাকেত পারার স মতা —  অংশ হণকারীেদর মেধ  ায়শই অিবরাম 

স ািরত হয়। এর িকছু ব বহািরক কারণও রেয়েছ। একিট আে ালেন অংশ হণকারী 

সদস েদর ঘটােনা িহংসা ক ঘটনা আে ালেনর িবেরাধীেদর হােত দমনপীড়ন চালােনার 

অজুহাত তুেল িদেয় নাটকীয় ভােব আে ালনিটর বধতা কিমেয় িদেত পাের। তা ছাড়া, 

স িতপূণ ভােব অিহংস-থাকা একিট আে ালেনর কােছ তার সং ােমর ধারার মেধ  িদেয় 

— এমনকী কােনা িতপে র সাহায -সমথনকারীরা সহ — ব াপক স াব  িম েদর কােছ 

আেবদন রাখার অেনক বিশ সুেযাগ থােক।  



 

 

এ-সব ণাবিলর পিরপূণ অে ষণ কের অেনক বই লখা যেত পাের, এবং অিহংস 

িতেরােধর িবষয়িট তার যাগ  এবং এ-িনেয় মাগত আরও সুস  সমী া হেয় চেলেছ। 

য িতিট আে ালন আ কাশ করেছ তা এই পিরঘটনািটর যৗথ উপলি েত এক 

ানস ার সংেযাজন কের চেলেছ, তা হেলও এই ধরেনর রাজৈনিতক ও সামািজক 

কাযকলােপর কলা ও িব ান স িকত অেনক িকছুই শনা  করা এবং িবকিশত করা 

এখনও বািক থেক গেছ। 

তেব এই িতনিট ণাবিল — ঐক , পিরক না এবং শৃ লা —এরা িচর ন, এবং এ িল 

িনজ েণই এমন এক সাধারণ পেরখা জুিগেয় দয়, যার মাধ েম আে ালেনর সদস  ও 

সাহায -সমথনকারীরা, এবং একই সে  যারা এই আে ালন িনেয় লেখ এবং সমী া চালায় 

তারাও খুব ত কােনা আে ালেনর অব া পিরমাপ করেত পারেব। এিট িক ঐক ব ? 

এর িক কােনা পিরক না আেছ? এিট িক সুশৃ ল? অিহংস কাযকলােপ যারা এই সব 

নীিত-আদশ িল অ ভু  কেরেছ তােদর কাযকলাপ ইিতমেধ ই একিট আরও শাি পূণ এবং 

যথাযথ িব  গেড় তালার পথ আেলািকত কের তুেলেছ। ভিবষ ৎ তােদর হােতই পািয়ত 

হেব, যারা এ িল চািলেয় িনেয় যােব। 

 

 

১এই বে র উে শ  অনুযায়ী, য-সব আে ালন তােদর ঘািষত অিভল  অজন করেত 

পেরেছ তােদর আিম “সফল” আে ালন িহেসেব সং ািয়ত কেরিছ, এবং য-সব 

আে ালন তােদর ঘািষত অিভল  অজন করেত পােরিন তােদর আিম “ব থ” িহেসেব 

সং ািয়ত কেরিছ। এই সং ায় একটা কালসীিমত উপাদান আেছ। একিট সফল আে ালন 

তার ঘািষত অিভল  অজন করেত পাের ( যমন: ২০০৪ সােল ইউে েনর কমলা 

আে ালন (Orange movement)), িক  িঠক আস  বছর িলেত ওই আে ালেনর সামেন 

আসা চ ােল িল ওই সাফল  অজেনর পেথ িপছু হটার কারণ হেয় দাঁড়ােত পাের 

(ইউে েনর এই ঘটনা স েক আরও তেথ র জন  ২০১০ সােলর ১৭ নেভ ের 

ওেপনেডেমাে িস- ত কািশত ওেলনা গাব এবং ওকসানা লােরর লখা ‘দ  াগল 

আফটার িপপল পাওয়ার উইনস’ ব িট দখুন)। উলেটা ভােব, য আে ালন তার ঘািষত 



 

 

অিভল  অজেন ব থ হয় ( যমন ১৯৮৯ সােল িচেনর গণত কামী আে ালন) তা িঠক 

আস  বছর িলেত সমপাি ক ভাব তির করেত পাের, যা গঠনমূলক ভােব আে ালেনর 

উে শ েক এিগেয় দয় (িচেনর িবষেয় আরও তেথ র জন , ২০১০ সােলর ১৭ নেভ েরর 

ওেপনেডেমাে িসেত কািশত ল ার কুটজ-এর “িরে সন’স প ারাড  ইন চায়না” 

ব িট দখুন)। একিট িনিদ  আে ালেনর ‘সফল’ বা ‘ব থ’ িহেসেব িণকরণেক মােটই 

পিরবতন না করেলও, এই পরবতী ভাব িল খুবই মতাধর হেত পাের এবং ফেল 

স িল তােদর িনেজেদর ে  উে খেযাগ ।  

 

 


