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জািলয়ানওয়ালাবােগর হত�াকাে�র ��� িনণ �য় কর।

১৯১৯ ি�ঃ ি�িটশ কতৃ� ক রাওলাট আইন �বত� নেক �ক�

কের সম� ভারেত �িতবাদীেদর তী� �ঢউ ওেঠ। পা�ােবও

এই �ঢউ আছেড় পেড়। পা�ােবর দুই শীষ� �নতা ডঃ সত�পাল

ও �সফুি�ন িকচলুেক রাওলাট আইেনর মাধ�েম ���ার কের

িবনা িবচাের আটক কের রাখেল সম� পা�াব �িতবােদ

উ�াল হেয় ওেঠ। পা�ােবর মুখ� �শাসক �জনােরল ও

ডায়ার ১১ই এি�ল সম� রকেমর সভা সিমিত িনিষ� কেরন।

িক� ১৩ই এি�ল জািলয়ানওয়ালাবােগ এক পূব� িনধ�ািরত

�িতবাদ সভায় ১০ হাজােরর �বিশ িনরীহ নরনারীর সমােবেশ

পুিলশ িনিব�চাের �িল চালায়। এর ফেল ৩৭৯ জন িনহত

এবং ১২০০ জন আহত হন। তারপর সা�� আইন জাির করা

হয় যােত আহেতর কােছ িনকটজেনরা �প�ছেত না পাের। এই

হত�াকা� ভারেতর �াধীনতা সং�ােম িছল তাৎপয�পূণ �
ঘটনা।

১) এই হত�াকাে�র মাধ�েম ি�িটশ সরকােরর ��রাচারী

মেনাভাব �কট হেয় উেঠিছল। �কননা

জািলয়ানওয়ালাবােগর অনুি�ত সভায় উপি�ত িছল �ায়

১০,০০০ িনর� জনতা। �জনােরল ডায়ােরর �সনাবািহনী

�কােনা�প সত� কবাণী �ঘাষণা না কের এই িনর� জনতার

ওপর ১০ িমিনট ধের ১৬০০ রাউ� �িলবষ�ণ কের। সরকারী

মেত ৩৭৯ জন িনহত ও ১২০০ জন আহত হয়। িক�

ঐিতহািসকেদর মেত হতাহেতর সংখ�া অেনক �বশী।

২) ি�িটশ জািত তােদর শাসনব�ব�ােক ‘সুশাসন’ বেল �য গব�

�বাধ করত, তা এই ঘটনায় কািলমা িল� হেয় পেড়। সম� িব�

জেুড় তী� িন�ার ঝড় বেয় যায়।

৩) জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকাে�র �জের জাতীয়

আে�ালন নতুন কের গিত স�ার কের। ি�িটশ িবেরাধী

মানিসকতা �মশ তী� হেয় ওেঠ, �াধীনতার পূব� পয�� যা

চলেতই থােক।

৪) সুের�নাথ বে��াপাধ�ায় ম�ব� কেরন �য,

‘জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা� সম� ভারেত এক মহা যুে�র

সূচনা কের।

কিব�� রবী�নাথ ঠাকুর এই নারকীয় হত�াকাে�র �িতবােদ

নাইট�ড ঘৃণাভের বজ� ন কেরন। গা�ীিজ ‘ইয়ং ইি�য়া’

পি�কায় �লেখন— “ This satanic Government cannot be

mended, it must be mended.” ঐিতহািসক গ�ােরট –

টমসেনর মেত “জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা� িসপাহী

িবে�ােহর মত এর ���পূণ � ও যুগা�কারী ঘটনা।”

পিরেশেষ বলা যায় �য, জািলয়ানওয়ালাবােগর হত�াকা�

ভারেতর অসহেযাগ আে�ালেনর ���াপট রচনা কেরিছল।
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