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রাওলাট আইন �কন �ণয়ন করা হয়? ভারতবাসী িকভােব এই আইেনর িব�ে�
�েখ দাড়ায় ?

�থম িব�যু�কােল সব��কার রাজৈনিতক আে�ালন দমেনর

উে�েশ� সরকার ভারত �িতর�া অজ� ন আইন’ নােম এক

�িতি�য়াশীল আইন �বত� ন কের। যু� �শষ হেল এই

আইনিটর �ময়াদও �শষ হয়। িঠক এসময়ই ভারেতর বুেক

পুনরায় িব�বী কায�কলাপ �� হয়। এই সংকটময় পিরি�িত

�মাকািবলার জন� ভারত সরকার একিট নতুন �িতি�য়াশীল

আইেনর �েয়াজন অনুভব কের এবং এই মেম� ি�িটশ

�ধানমি� লড�  �চ�ারলেনর কােছ আেবদন জানায়। এই

পিরি�িতেত ভারেতসব��কার �ব�িবক কায�কলাপ ও

রাজৈনিতক আে�ালন দমেনর জন� ভারত সরকার ১৯১৭

ি��াে�র িডেস�র মােস ইংল�াে�র িবচারপিত স�ার িসডিন

রাওলােটর সভাপিতে� পাঁচ সদেস�র এক কিমিট গঠন কের।

সভাপিতর নামানুসাের এই কিমিট রাওলাট কিমিট নােম

পিরিচত।

রাওলাট আইন

এই কিমিটর সুপািরশ�েম ১৯১৯ ি��াে�র �ফ�য়ারী মােস

�কি�য় আইনসভায় দুিট দমনমূলক িবল উথথািপত হয়। এই

িবেল বলা হয় �য-

১) সরকার িবেরাধী �য �কােনা �চারকায� দ�নীয় বেল িবেবিচত

হেব। 

২) সে�হভাজন �য �কান ব�াি�েক িবনা পেরায়ানায় বা িবনা

িবচাের ���ার বা আটক করা যােব। 

৩) সরকার িবনা পেরায়ানায় �য �কােনা ব�ি�র গৃহ ত�ািশ

করেত পারেব। 

৪) জিুরর সাহায� ছাড়া �গাপেন িবচারকরা িবচার করেত

পারেব। 

৫) এই রােয়র িব�ে� �কােনা অ�ািপল করা চলেব না। 

৬) সংবাদপে�র ক� �� করার ব�ব�া হয়। �কি�য়

আইনসভায় সরকাির ও �বসরকারী সকল ভারতীয়

সদস�েদর সমেবত �িতবাদ উেপ�া কের ১৯১৯ ি��াে�র

১৮ই মাচ�  িবলিট আইেন পিরণত হয়। এই আইন ‘রাওলাট

আইন’ নােম পিরিচত।

ভারতবাসীর �িতেরাধ

রাওলাট আইন জাির হওয়ার পের ভারতবাসী এই আইেনর

িব�ে� �িতবাদ জানায়। িজ�া িলখেলন, “�য সরকার শাি�র

সময় এই ধরেণর িনম�ম আইেনর আ�য় িনেয়েছ �সই সরকার

কখনই সভ� সরকার’ বেল দািব করেত পাের।” �ী িনবাসন

শা�ী িলেখেছন “It would hurt the good as well as the

bad.” �য়ং গা�ীিজ এেক কালা কানুন বেল অ�াখ�া �দন, এবং

ভাইসরয়েক এর িব�ে� �িতবােদর কথা জানান। �য ি�িটশ

সা�াজ� এতিদন তাঁর �চােখ িছল ম�লময়’ তা এখন হল

“শয়তােনর �িতভূ। অমৃতবাজার পি�কা, দ�া িনউ ইি�য়া,

�বা�াই �িনক�াল �ভৃিত পি�কােতও তী� �িতবাদ �িনত

হেত থােক। গা�ীিজও অিহংসা সত�া�হেক স�ল কের

সরকােরর িব�ে� অিহংস পেথ সং�ােমর ডাক �দন।

পা�ােবর জািলয়ানওয়ালাবােগ �িতবাদীেদর সমােবেশ

�জনােরল ও ডায়ােরর িনেদ� েশ নৃশংস �িলবষ�ণ হয়। �াণ

হারান ৩৭৯ জন ভারতবাসী। তবুও ভারতবাসীর িবে�াহ িপছু

হটার পিরবেত�  আেরা তী� আকার ধারণ কেরিছল। িথিতেয়

পড়া জাতীয় আে�ালেন নতুন �ােণর ��ন �দখা �দয়।

ভারেতর জাতীয় রাজনীিতেত গাি�জীর আিব�ভাব ঘেট

অসহেযাগ আে�ালেনর মাধ�েম।

Rate this post


