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িখলাফৎ আে�ালেনর িববরণ দাও।

িখলাফৎ আে�ালন

ভারতীয় �াধীনতা সং�ােমর ইিতহােস-িখলাফৎ আে�ালন

এক ��� পূণ � অধ�ায় িহসােব িচি�ত। এই আে�ালন

ভারেতর �াধীনতা সং�ােম এক নতুন �জায়ার আেন। এই

আে�ালেনর মাধ�েম িহ�ু মুসিলম ঐক� �িত�া সহজতর হয়

এবং তা শী�ই অসহেযাগ আে�ালেনর সে� যু� হেয় ভারেত

এক ব�াপক গণ আে�ালন সৃি� কের। ডঃ িবিপন চ� বেলন

�য, “A new stream came into the nationalist movement

with the Khilafat movement.

িখলাফৎ আে�ালেনর কারণ

�থম িব� যুে�র সময় তুর� ইংল�াে�র িবপে� জাম�ানীর

সােথ �যাগ িদেয়িছল। িব�যুে�র অবসােনর পর ইংল�া� ও

িম�প� তুক� ী সা�াজ�েক িবি�� করার িস�া� �নয়। তুরে�র

সুলতানেক ভারতীয় মুসলীমরা খিলফা বা ধম��� বেল মেন

করেতন। ফেল তুক� ী সুলতােনর ময�াদাহািন মুসলীমেদর ধম�ীয়

�চতনায় আঘাত কের। যু� চলাকােলই মুসলীম সমাজ

ইংেরেজর তুর� নীিতেত �ু� হেয়িছল। ভারতীয়

মুসলীমরাও খিলফার ময�াদা র�ার �ে� িচ�াি�ত িছল।

�মৗলানা আ�লু বাির, �মৗলানা মহ�দ আিল, �সৗকত আিল

�মুেখর �নতৃে� ভারেত খিলফার �পে� �চার �� হয়।

১৯১৯ ি��াে� �বা�াই শহেরর িকছু মুসলমান বিণেকর

উেদ�ােগ খিলফার স�ান ও ময�াদা র�ার উে�েশ� ‘মজিলশ-

ই-িখলাফং’ নােম একিট সিমিত �ািপত হয়। পরবত� ী পয�ােয়

িখলাফেতর সংকট স�েক�  ভারতীয় মুসলীমেদর কত� ব�

িনধ�ারেণর জন� �মৗলানা আ�লু বািরর �নতৃে� লে�ীেত

সব�ভারতীয় মুসলীম সমােবশ আ�ান করা হয়। �বা�াইেত

এর �ধান দ�র �ািপত হয় এবং িবিভ� �েদেশ শাখা কায�ালয়

�ািপত হয়। সারা ভারেত ১৭ই অে�াবর খিলফার জন� �াথ�না

িদবস’ পািলত হয়। ১৯১৯ �ী�াে�র ২৪�শ নেভ�র িদ�ীেত

সব�ভারতীয় িখলাফৎ সে�লেনর �থম অিধেবশন আ�ত

হয়। এই সে�লেন গৃহীত এক ��ােব বলা হয় �য, “সরকার

যিদ মুসলমানেদর দািব�িল �মেন না �নয়, তাহেল িখলাফৎ
কিমিট সরকােরর �কান কােজ সহেযািগতা করেব না।

িখলাফৎ কিমিট

িতলক, গাি�িজ �মুখ িখলাফৎ আে�ালেনর উ�বেক িহ�ু-

মুসলীম �ম�ী �িত�ার সুবণ� সুেযাগ িহসােব িবেবচনা কেরন।

গাি�িজ �ীকার কেরন �য, আগামী একেশা বছেরর মেধ� এমন

সুেযাগ হয়েতা আর আসেব না। িতিন িখলাফৎ আে�ালেন

�যাগ িদেয় মুসলমানেদর জাতীয় আে�ালেনর মূলে�ােত যু�

করার উেদ�াগ �নন। ইয়ং ইি�য়া’ পি�কায় গাি�িজ �লেখন,

“মুসলমানেক যিদ আমার ভাই বেল মেন কির, তাহেল তার

িবপদ হেল এবং ন�ায় তার িদেক থাকেল, তােক �াণপেন

সাহায� করাই আমরা কত� ব�।” গাি�িজর ব�ব� িখলাফৎেদর
�দয় �শ� কের। মহ�দ আিল, �সৗকত আিল, �মৗলানা

আবুল কালাম আজাদ, আজমল খাঁ �মুখ মুসলীম �নতৃবৃ�

গাি�িজর �িত কৃত�তা �কাশ কেরন। নেভ�র মােস

িখলাফৎ কিমিটর িবেশষ অিধেবশেন গাি�িজেক সভাপিত

িনব�ািচত করা হয়। এই সে�লেন ি�র হয় �য, সরকার িখলাফৎ
সমস�ার �ত সমাধান করেল সরকােরর �িত ‘অসহেযাগ

নীিত অনুসরণ করা হেব। জিুডথ �াউেনর মেত, িখলাফৎ
সে�লেনই গাি�িজ সব��থম ‘অসহেযাগ’ নীিতেক অিধকার

আদােয়র অ� িহসােব �েয়ােগর কথা িচ�া কেরন।

িখলাফৎ আে�ালেনর দািবসমূহ

িখলাফৎ আে�ালেনর মূল দািব িছল িতনিট-

১) খিলফার পািথ�ব সা�াজ� অটুট রাখা। 

২) আরব, িসিরয়া, প�ােল�াইন ও �মেসাপেটিময়ার উপর

খিলফার কতৃ� � অটুট রাখা। 

৩) পিব� �ান ম�া ও মিদনার উপর িবেদশী হ�ে�প ব�

করা।

১৯১৯ ি��াে�র �শষ পয�� িখলাফৎ আে�ালেনর �নতৃ�

িছল �ধানতঃ �বা�াই িনবাসী িব�শালী ব�বসায়ীেদর হােত।

এঁরা সভাসিমিত, �ারক িলিপ ও জনমত গঠেনর �ারা

আে�ালন চালােনার প�পাতী িছেলন। ১৯১৯ ি��াে�র

১৭ই অে�াবর ‘িখলাফৎ িদবস পালেনর ডাক �দওয়া হয়। িহ�ু

ও মুসলমান �যৗথ ভােব িখলাফৎ িদবস পালন কের। ১৯২০



ি��াে�র �থম িদেক আিল �াতৃ�য় ও আজাদ �জল �থেক

মুি� পান এবং িখলাফৎ আে�ালেন �যাগ �দন। এঁেদর �নতৃে�

আে�ালন নতুন গিতেবগ লাভ কের। ি�িটশ সরকার ও

িম�শি� তুর�েক ‘�সভের’-র চুি� �া�র করেত বাধ�

করেল (�ম, ১৯২০ ি�ঃ) িখলাফৎ আে�ালন �জারদার হয়।

গাি�িজ এই চুি�েক মুসলমানেদর ওপর চরম আঘাত’ বেল

বণ�না কেরন।

িখলাফৎ আে�ালেনর কম�সূচী

১৯৫০ ি�ঃ জনু মােস �ক�ীয় িখলাফৎ কিমিট অসহেযাগ

আে�ালেনর কম�সূচী �হণ কের। িখলাফৎ আে�ালেনর চার

দফা কম�সূচী িছল—

১) সরকাির �খতাব ও অৈবতিনক পদ বজ� ন, 

২) সরকাির ও সামিরক চাকুির �থেক পদত�াগ, 

৩) সরকাির খাজনা বয়কট, 

৪) িনব�াচন বয়কট ও কাউি�ল �থেক পদত�াগ।

চতুথ� শত� িট স�েক�  মিতলাল �নেহ�, িচ�র�ন দাশ �মুখ

আপি� কেরন। িক� গাি�িজ শত� িট বহাল রােখন। �ক�ীয়

িখলাফৎ কিমিটর প� �থেক বড়লাটেক জািনেয় �দওয়া হয়

�য, িখলাফিতেদর দাবী মানা না হেল ১লা আগ� �থেক

অসহেযাগ আে�ালন �� করা হেব। জাতীয় কংে�সও

অসহেযাগ আে�ালন কম�সূচী �ঘাষণা কের। ি�িটশ সরকার

িখলাপিতেদর �িত চরমপ�েক অ�াহ� কের। গাি�িজ ি�িটশ

সরকার �দ� ‘কাইজার-ই-িহ�’ পদক �ত�াখ�ান কের

অসহেযাগ িখলাফৎ আে�ালন �� কেরন। এভােব িহ�ু

মুসলমােনর �যৗথ আে�ালন ভারতীয় রাজনীিতেক উ�াল

কের �তােল।

িখলাফৎ আে�ালেনর অবসান

�শষ পয�� িখলাফৎ আে�ালন ব�থ� হয়। তুরে�র জনসাধারণ

১৯৪২ ি�ঃ ১লা নেভ�র তুরে�র সুলতান বা খিলফা চতুথ�

মহ�দেক পদচু�ত কের এবং কামাল পাশার �নতৃে� তুরে�

একিট �জাতাি�ক সরকার গিঠত হয়। ১৯২৪ ি��াে�র মাচ�

মােস কামাল পাশা ‘খিলফা’ পদিটই তুেল �দন। এর ফেল

ভারেত িখলাফৎ আে�ালন অ�েয়াজনীয় হেয় পেড় এবং তা

ব� হেয় যায়।

িখলাফৎ আে�ালেনর সীমাব�তা

িখলাফৎ আে�ালন সহজাত সীমাব�তার জন�ই �ণ�ায়ী

িছল এবং আকি�ক ব� হেয়িছল। এই আে�ালেনর িভি�

িছল ধম�। এই আে�ালেনর সে� ভারেতর জাতীয়

আে�ালেনর �কান স�ক�  িছল না। িখলাফিতরা

উপিনেবিশক �শাষেণর িদকটা মুসলমান �িমক আর

কৃষকেদর সামেন তুেল ধরেত পাের িন। এই কারেন মুসলীম

মানেস �ভাব িব�ার কেরিছল ইসলাম ধম�, ভারতীয়

জাতীয়তােবাধ নয়। তাই জাতীয়তােবাধ শনূ� তাৎ�িনক
ধম�ীয় আেবগ মুসলমানেদর িহ�ুেদর কাছাকািছ িনেয় এেলও

তারা পরবত� ী কােল িহ�ুেদর কাছ �থেক দুের সের িগেয়িছল।
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