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সূয�েসেনর �নতৃে� চ��াম অ�াগার লু�েন িববরণ দাও।

অসহেযাগ ও আইন অমান� অে�ালেনর মধ�বত� ীকােল

সব�ােপ�া উে�খেযাগ� িব�বী কায�কলাপ িছল চ��াম

অ�াগার লু�ন। এর নায়ক িছেলন সূয�েসন, িযিন মা�ারদা

নােমই খ�াত। িব�েবর �ােথ� অ� �য় করার জন� অ�

সং�েহর �েয়াজেন কেয়কিট রাজৈনিতক ডাকািত হেয়িছল

চ��াম িব�বী �গা�ীর �নতৃে� । িব�বী কাজকেম�র জন�

মা�ারদােক ২ বছর কারাদ� �দওয়া হয়। ১৯২৮ ি�ঃ মুি�লাভ

কের Indian Republic Army নােম একিট সংগঠন �তির কের

সূয�েসন ি�িটশ সরকােরর িব�ে� যু� �ঘাষণা কেরন। তাঁর

সহেযাগী িছেলন অন� িসংহ, গেণশ �ঘাষ, �লাকনাথ বল,

ি��ণা �সন, অি�কা চ�বত� ী, �ীিতলতা ওয়াে�দার, ক�না

দ�, জীবন �ঘাষাল ও আেরা অেনক যুবক। ১৯৩০ সােলর

এি�েল এই িব�বী �গা�ী চ��াম অ�াগার লু�েনর পিরক�না

কেরন।

চ��াম অ�াগার লু�ন

১৯৩০ িখ�াে�র ১৮ই এি�ল রাত ১০টায় ৫০ জন িব�বী

যুবক ইংেরজ �সেন�র �পাষাক পের চারিট দেল িবভ� হেয়

অ�াগার লু�েনর জন� অ�সর হয়। �িতিট দলেক িনিদ� �

কােজর দািয়� �দওয়া হয়। �থম দলিট গেণশ �ঘাষ ও অন�

িসংেহর �নতৃে� পুিলেশর অ�াগার লু�ন করেব। ি�তীয় দলিট

িনম�ল �সন ও �লাকনাথ বেলর �নতৃে� �রলওেয় অ�াগার

লু�ন করেব। তৃতীয় দলিট অি�কা চ�বত� ীর �নতৃে�

�টিল�াফ ও �টিলেফান এ�েচ� আ�মণ কের �যাগােযাগ

ব�ব�া িবিছ� করেব। চতুথ� দলিট নেরশ রায় ও ি��ণা �সেনর

�নতৃে� ইউেরাপীয় নাইট �াব আ�মণ করেব। িবিভ� ভােগ

িবভ� হেয় িব�বীরা চ��াম কংে�স �থেক �বিরেয় পেড়ন।

ইউেরাপীয় �ােব তখন �কােনা �লাক না থাকায় �সই দলিটও

িফের আেস গেণশ �ঘাষ ও অন� িসংেহর দেলর সে� �যাগ

িদেয় অ�াগার লু�ন কের। এই সময় একজন ইংেরজ �মজর

ও কেয়কজন পুিলশ িনহত হয়। িক� িব�বীরা �চুর ব�ুক ও

রাইেফল লুট করেলও অিত ব��তায় বা�দ লুট করেত ভুেল

যায়। কারণ �গালাবা�দ িছল অন� ঘের। অ�াগার লু�ন কের

িব�বীরা মা�ারদার �নতৃে� িব�বী সরকার গঠন কের।

জালালাবােদর মুি�যু�

িব�বীেদর হঠাৎ আ�মেণ িব�ল ও িবপয�� পুিলশ বািহনী

�কান ব�ব�া �হণ করেত পাের িন। দুিদন চ��াম িব�বীেদর পূণ �

িনয়�েণ চেল যায়। ২০�শ এি�ল পুিলশ বািহনী বাইের �থেক

চ��ােম আসায় িব�বীরা জালালাবাদ পাহােড় আ�য় �নয়।

২২�শ এি�ল িবকাল ৫টার পর পুিলশ িব�বীেদর আ�মণ

কের। যুে� ৬৪ জন পুিলশ মারা যায় এবং অেনক িব�বী িনহত

হন। সূয�েসন সহ কেয়কজন �থম ��িণর �নতােক পািলেয়

যাওয়ার সুেযাগ �দওয়ার জন� �টগরা বল নােম এক কিন�

িব�বী �াণ িবসজ� ন িদেয়ও ইংেরজ বািহনীেক যুে� রত

�রেখিছল। �ম পয�� ১৯৩৩ ি��াে�র ২রা �ফ�য়ারী চ��ােমর

গয়রাল �ােম জৈনক �ামবাসীর িব�াসঘাতকতায় মা�ারদা

ধরা পেড়ন। ১৯৩৪ ি��াে�র ১৩ই জানুয়ারী সূয� �সেনর ফাঁিস

হয়।

মূল�ায়ণ

ভারেতর ইিতহােস চ��ােমর িব�বী আে�ালন এক অিত

উে�খেযাগ� ঘটনা। ব�থ� হেলও সূয�েসন ও তাঁর �সিনকেদর

িনভ� ীক সং�াম ও আ�ত�াগ বাংলা ও ভারেতর অন�

িব�বীেদর অনু�ািণত কেরিছল। ডঃ আর.িস.মজমুদার তাই

বেলেছন, “ইংেরেজর সিহত �ত�� সং�ােমর পিরক�না ও

তাহার জন� ��িত ব�েদেশ ও ভারেতর অনান� �ােন

পিরলি�ত হেলও �কৃতপে� ইহার �থম দৃ�া� জালালাবােদ

চ��ােমর যু� এবং �শেষ ও চরম দৃ�া� �নতাজী সুভাষচে�র

আজাদ িহ� �ফৗেজর অিভযান।
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