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গা�ীিজ অসহেযাগ আে�ালেনর ডাক �কন িদেয়িছেলন?

১৯২০ �ী�া� ভারেতর �াধীনতা সং�ােমর ইিতহােস এক

উে�খেযাগ� অধ�ায়। এই বছর গা�ীজীর �নতৃে� �য

অসহেযাগ আে�ালেনর সূচনা হয় তােক �থম সব�ভারতীয়

গণ আে�ালন বলা �যেত পাের। ভারেতর রাজৈনিতক

ইিতহােস আর �কান আে�ালন জািত ধম� দল িনিব�েশেষ এমন

ভােব সমিথ�ত হয় িন। অসহেযাগ আে�ালেনর পটভূিম রিচত

হেয়িছল কেয়কিট �দশীয় এবং আ�জ� ািতক রাজৈনিতক

পিরি�িত �ারা।

�থম িব�যু� ও তার �িতি�য়া

১৯১৪ �ী�াে� �থম িব�যু� �� হেল ভারতও এই যুে�

জিড়েয় পেড় ি�িটশ সা�ােজ�র অংশ িহসােব। ভারতীয়েদর

এই যুে� িক করা উিচত তা িনেয় অেনক তক�  িবতেক� র পর

িঠক হয়, ভারতবাসী ি�িটশ সরকারেক সব�েতাভােব সাহায�

করেব। ভারতবাসী ছেকািট একুশ ল� পাউ� চাঁদা তুেল

ি�িটশ সরকারেক দান কেরিছেলন। �ায় সােড় বার ল�

ভারতীয় �সনার মেধ� দশ হাজার �াণ িদেয়িছল ইংেরেজর

পে� লড়াই কের। তােদর আশা িছল যু� �শেষ ি�িটশ সরকার

এই সাহােয�র িবিনমেয় ভারতবাসীেক �ায়�শাসন দান করেব।

িক� ভারতীয় �নতৃবৃ� �দখেলন �য ি�িটশ সরকার কৃত�তা

�কােশর পিরবেত�  �িতর�া আইন �েয়াগ কের ভারতীয়েদর

ব�ি� �াধীনতা হরণ করেছ। ফেল িতলক ও অ�ািন �বসাে�র

�নতৃে� �হাম�ল আে�ালন �� হল �ায়� শাসেনর দাবীেত।

আে�ালেনর ব�াপকতা �দেখ ভাইসরয় �চমসেফাড�  ভারত

সিচবেক ভারতবাসীর দাবীেক িবেবচনা কের �দখেত বলেলন।

অথ�ৈনিতক সংকট

�থম িব�যু� �দশবাসীেক চরম অথ�ৈনিতক সংকেটর মুেখ

�ঠেল �দয়। খাদ�াভাব, মু�া�ীিত, �ব�মূল�বৃি�, ফাটকা বািজ

ও �বকার� চরম আকার ধারণ কের। কাপড়, ঔষধ, িচিন

�ভৃিত িনত� �েয়াজনীয় �ব�ািদর মূল� আকাশেছাঁয়া হেয়

পেড়। ১৯১৩ �ীঃ �ব�মূল� বৃি� পায় ১৪৩%, ১৯১৭ ি��াে�

১৯৬% এবং ১৯২০ �ী: ২৮১%। ১৯১১ �ী: �যখােন এক

�জাড়া ধুিতর দাম িছল ১টাকা ১২ আনা, ১৯১৮ �ত তার দাম

হয় ৬ টাকা। �মাটা চাল, গম, বাজরার মূল� অ�াভািবক বৃি�

পায়। এ সময় ভূিমরাজ� বৃি� পাওয়ায় কৃষক ��মূেল�

মহাজনেদর কােছ কৃিষজাত �ব�ািদ িবি� করেত বাধ� হয়।

আবার তােকই অিধক মূেল� িশ�জাত �ব�ািদ িকনেত হয়।

িশ��েব�র মূল� বৃি� �পেলও �িমেকর মজিুর বৃি� পায় িন।

করভার ও �ব�মূল� বৃি�র ফেল �িমকেদর অব�া সি�ন হেয়

ওেঠ। যুে�র সময় জিমদারেদর যু�কালীন ঋণ িদেত বাধ� করা

হেয়িছল। ফেল তারা সব��া� হেয় পেড়িছল। যুে�র পর বৃিটশ

পেণ�র আমদানী বৃি� পায়। লুই িফসার তাঁর ‘The life of

Mahatma Gandhi’ �ে� িলেখেছন রাজৈনিতক �নতা �থেক

�� কের চাষীরা পয�� ভারতীয় র�পােতর �িতপূরণ দািব

কেরিছল। সুিমত সরকােরর ভাষায়, ‘যু� ভারতীয়

জনসমােজর িবিভ� ��িণেক �ভািবত কেরিছল।

রাওলাট আইেনর �িতি�য়া

যুে�া�র পেব�র গণজাগরণেক �ধু অথ�ৈনিতক উপাদােনর

সে� স�িক� ত করা সমীচীন হেব না। ১৯১৯ ি��াে�র

সূচনােতই ভারেতর রাজৈনিতক বাতাস অশাি�র আ�েন

উ�� হেয় উেঠিছল। রাওলাট আইন পাশ করা হেয়িছল

মূলতঃ জাতীয়তাবাদী আে�ালনেক �� করার জন�। এই

আইন িছল ব�ি� �াধীনতার হ�ারক। সুের�নাথ বে��াপাধ�ায়

বেলেছন- “The Rowlat Act was the Parent of the Non-co-

operation Movement,”

জািলয়ানওয়ালাবােগর হত�াকা�

রাওলাট আইেনর �িতবােদ �য আে�ালেনর সূ�পাত হয় তার

চরম পিরণিত �দখা �দয় জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকাে�।

জািলয়ানওয়ালাবােগ িনর� জনসমােবেশর উপর �িল

চালােনার ফেল িনরীহ ও িনর� মানুষ হত ও আহত হয়। এর

ফেল সম� �দেশ �বল ��ােভর স�ার হয়। রবী�নাথ ঠাকুর

এর �িতবােদ সরকার �দ� নাইট’ উপািধ ত�াগ কেরন।

গাি�িজ বেলন �য, “This satanic government can be

mended it must 

ended.”

িখলাফৎ আে�ালন 



ভারতীয় রাজনীিতেত �েবেশর পূেব� গাি�িজ জাতীয়

আে�ালেনর �য সমস�া স�েক�  অত�� সেচতন িছেলন, তা

হল সা�দািয়ক সমস�া। ১৯৩৬ �ীঃ মুসলীম লীগ �িতি�ত

হওয়ার পর িহ�ু মুসলমােনর মেধ� �য ব�বধােনর সৃি� হেয়িছল

তা িবন� কের উভেয়র মেধ� ঐক� �িত�ার সুেযাগ আেন

িখলাফৎ আে�ালন। গাি�িজ মেন কেরন �য, মুসলীম

সমােজর িখলাফৎ আে�ালনেক অসহেযাগ আে�ালেনর

সে� যু� করেত পারেল ইংেরজ অনুসৃত িবেভদ নীিত ব�থ�

হেব এবং সরকােরর উপর চাপ িদেয় �রাজ’ লাভ সহজতর

হেব। তাই গাি�িজ িখলাফৎ আে�ালেনর �িত সমথ�ন

জানান এবং এই দািবর সমথ�েন ১৯২০ ি��াে�র ১লা আগ�

অসহেযাগ আে�ালেনর সূচনা কেরন।

আ�জ� ািতক পিরি�িত

সমকালীন আ�জ� ািতক পিরি�িতও অসহেযাগ আে�ালেনর

পটভূিম �তরী কের। এ�িলর মেধ� উে�খেযাগ� হল �শ

িব�ব, আইিরশেদর িসিফ� আে�ালন, িমশেরর জগদুল পাশা

এবং তুরে� কামাল পাশার গণতাি�ক আে�ালন।

আে�ালেনর সূচনা

এই ভােব �থম িব�যুে�র পর �থেক িবিভ� রাজৈনিতক

ঘটনাবলী �য রাজৈনিতক পিরেবেশর সৃি� কেরিছল তা

গাি�িজেক তাঁর অিহংস সত�া�হ নীিতেক ব�াপকভােব

�েয়ােগ উৎসািহত কেরিছল। ১৯২০ ি�ঃ কংে�েসর নাগপুর

অিধেবশেন অসহেযাগ আে�ালেনর ��াব গৃহীত হেল সম�

ভারতবাসী এক অভূতপূব� উ�ীপনায় গাি�িজর �নতৃে�

অসহেযাগ আে�ালেনর সূচনা কের।
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