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T-3: Politics in India 

Unit 5: Gorkhaland Movement 

 

�গাখ�াল�া� আে�ালন 
 

�গাখ�াল�া� হে� ভারেতর এক� ��ািবত রাজ�, যা দািজ� িলং পাহাড় এবং  দািজ� িলং পাহােড়র জনেগা�ী এবং 

পি�মবে�র ডুয়ােস�র ভারতীয় �গাখ�া জনেগা�ী দীঘ�িদন �থেক জািতগত-ভাষাগত অিধকােরর িভি�েত দাবী কের 

আসেছন। �গাখ�াল�া� আে�ালন জািত-ভাষা-সাং�ৃিতক অনুভূিতর কারেণ গিত �পেয়েছ �সই সকল মানুেষর মােঝ 

যারা িনেজেদরেক ভারতীয় �গাখ�া িহেসেব পিরচয় িদেত �া��� �বাধ কের। �গাখ�া ন�াশনাল িলবােরশন �� (১৯৮৬-

১৯৮৮) এবং �গাখ�া জনমুি� �মাচ� ার (২০০৭–বত� মান) অধীেন �গাখ�াল�াে�র জন� �� বৃহৎ আে�ালন সংঘ�ত হেয়েছ। 

 

দািবর ইিতহাস 

দািজ� িলং এর জন� পৃথক �শাসিনক অ�েলর দাবী ১৯০৭ সাল �থেক যখন িনে�া-মিল� সং�ার কিম�র কােছ 

দািজ� িলংেয়র পাহািড় মানুেষর অ�ােসািসেয়শন পৃথক �শাসিনক ব�ব�ার জন� �ারকিলিপ �দান কের। ১৯১৭ সােল পাহািড় 

জনেগা�ী অ�ােসািসেয়শন গভন�র অভ �ব�ল, দ�া �সে�টাির অভ ��ট অভ ইি�য়া এবং ভাইসরেয়র কােছ দািজ� িলং 

�জলা ও সংল� জলপাই�িড় �জলােক িনেয় পৃথক �শাসিনক ইউিনট গঠেনর জন� �ারকিলিপ �পশ কের। 

১৯২৯ সােল সাইমন কিমশেনর কােছ পাহািড় মানুষ পূনরায় একই দাবী �পশ কের। ১৯৩০ সােল পাহাড়ীমানুেষর 

এেসািসেয়শন, �গাখ�া অিফসাস� এেসািসেয়শন এবং �রেসওং �গাখ�া লাইে�রী �যৗথভােব ��ট অভ ইি�য়ার �সে�টাির 

স�ামুেয়ল �হায়ােরর কােছ বাংলা �থেক পৃথক করার িপ�শন জমা �দয়। ১৯৪১ সােল �প নারায়ন িসনহার �নতৃে� 

িহলম�ানস এেসািসেয়শন ��ট অভ ইি�য়ার �সে�টাির লড�  �পিথক লেরে�র �িত বাংলা �েদশ �থেক দািজ� িলংেক 

পৃথক কের �ধান কিমশনােরর রাজ� িহেসেব �তরী করার আহবান জানান।  

১৯৪৭ সােল অিবভ� ভারেতর কিমউিন� পা��  (িসিপআই) সাংিবধািনক কিম�র কােছ দািজ� িলং �জলা, িসিকম ও 

�নপােলর সম�েয় �গাখ�া�ান গঠেনর দািবেত এক� �ারকিলিপ �পশ কের যার কিপ �দওয়া হয় অ�ব�ত�কালীন 

সরকােরর উপ-রা�পিত জওহরলাল �নেহ� এবং অথ� ম�ীিলয়াকত আিল খানেক।  

�াধীন ভারেত এই অ�েল অিখল ভারতীয় �গাখ�া িলগ (ABGL) �থম রাজৈনিতক দল িহেসেব আ��কাশ কের যারা 

এই স�দােয়র অথ�ৈনিতক �াধীনতা এবং নৃতাি�ক পিরচেয়র দাবীেক সমথ�ন কের। ১৯৫২ সােল এন.িব. ��ং এর 
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�নতৃে� দল� ভারেতর তৎকালীন �ধানম�ী জওহরলাল �নেহ�র সােথ কািল�ংেয় সা�াৎ কের এবং বাংলা �থেক 

পৃথক হওয়ার দাবী জানায়।  

১৯৮০ সােল ই� বাহা�র রাইেয়র �নতৃে� দািজ� িলংেয়র �া� পিরষদ তৎকালীন ভারেতর �ধানম�ী ইি�রা গা�ীেক 

দািজ� িলংেয় নতুন রাজ� �িত�ার �েয়াজনীয়তা িলেখ পাঠায়।  

১৯৮৬ সােল �গাখ�াল�াে�র জন� পৃথক রা� �িত�ার দাবীেত সুভাষ িঘিসং এর �নতৃে� �গাখ�া ন�াশনাল িলবােরশন �� 

(GNLF) সিহংস আে�ালন �� কেরিছেলা। যার ফেল ১৯৮৮ সােল দািজ� িলং �জলার িনিদ� � এলাকা শাসেনর জন� 

দািজ� িলং �খ�া িহল কাউি�ল (DGHC) নােম এক� আধা�ায়�শািসত �িত�ান গঠন করা হয়। তেব ২০০৭ সােল এক� 

নতুন দল �গাখ�া জনমুি� �মাচ� া (িজ�এ) পূনরায় �গাখ�াল�াে�র জন� পৃথক রাে�র দাবী উ�াপন কের।[৫] ২০১১ সােল 

িজেজএম রাজ� ও �ক�ীয় সরকােরর সংেগ এক� চুি�েত �া�র কের যার অধীেন DGHC এর পিরবেত�  �গাখ�াল�া� 

আ�িলক �শাসন নােম এক� আধা�ায়�শািসত �িত�ান গ�ত হেব।  

 

অ�েলর ইিতহাস 

১৭৮০ সােলর পূেব� দািজ� িলংেয়র এলাকা িসিকেমর �ছাগ�ালেদর মািলকানাধীন িছেলা যারা �নপােলর �গাখ�ােদর িব�ে� 

অসফল সংঘােত জিড়েয় িছেলা। ১৯৮০ সােল �গাখ�ারা িসিকম আ�মন কের এর অিধকাংশ অ�ল দখল কের �নয় যার 

মেধ� দািজ� িলং এবং িশিল�িড় িছেলা। ১৯ শতেকর �থম িদেক তারা িসিকেমর এলাকা পূব�িদেক িত�া নদী পয�� 

বাড়ােত থােক এবং তরাই অ�ল িজেত িনেয় এর সংেগ যু� কের।  

এরই মেধ� ি��শরা পুেরা উ�র সীমাে� �গাখ�ােদর শাসন ব� করেত �িতেরাধ যু� �� কের। ১৮১৪ সােল এংেলা-

�গাখ�া যু� �� হয় এবং �গাখ�ারা পরািজত হয়। ১৮১৫ সােল সুগাউিল চুি� �া�িরত হয়। চুি� অনুযায়ী �গাখ�ারা 

িসিকেমর �চাগ�ালেদর কাছ �থেক �য অ�ল (�মিচ নদী এবং িত�া নদীর মধ�কার অ�ল) কেরেছ তা �নপালেক ি��শ 

ই� ইি�য়া �কা�ািনর কােছ হ�া�র করেত হেব।  

পরবত�েত ১৮১৭ সােল িততািলয়া চুি�র মাধ�েম সীমাে� �গাখ�ােদর শাসন ব� করেত �িতেরাধ যু� �� কের। ১৮১৪ 

সােল এংেলা-�গাখ�া যু� �� হয় এবং �গাখ�ারা পরািজত হয়। ১৮১৫ সােল সুগাউিল চুি� �া�িরত হয়। চুি� অনুযায়ী 

�গাখ�ারা িসিকেমর �চাগ�ালেদর কাছ �থেক �য অ�ল (�মিচ নদী এবং িত�া নদীর মধ�কার অ�ল) কেরেছ তা 

�নপালেক ি��শ ই� ইি�য়া �কা�ািনর কােছ হ�া�র করেত হেব।  

পরবত�েত ১৮১৭ সােল িততািলয়া চুি�র মাধ�েম ি��শ ই� ইি�য়া িসিকেমর �চাগ�ালেদর অ�ল পুন��ার কের এবং 

এর সাব�েভৗম� িনি�ত কের।  

িবতক�  এখােনই �শষ হয়িন। ১৮৩৫ সােল িসিকম দানপে�র মাধ�েম দািজ� িলং পাহােড়র ১৩৮ বগ�মাইল (৩৬০ িকিম২) 

এলাকা ি��শ ই� ইি�য়া �কা�ানীেক িদেয় �দয়। ১৮৬৪ সােলর নেভ�র মােস িস�ুলা চুি� পাশ হয়, যা বাংলা 

ডুয়াস�, যা মূলত �চিবহার রােজ�র অধীেন িছেলা এবং আঠােরাে◌া শতেকর ি�তীয়ােধ� ভুটান অিধ�হণ কের, 
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কািল�ংসহ িকছু পাহািড় অ�ল ভুটান ি��শেদর কােছর �ত�পণ কের। বত� মান দািজ� িলং �জলা বলা �যেত পাের 

১৮৬৬ সােলই তার বত� মান �প অজ� ন কের মানিচে� যার আয়তন ১২৩৪ বগ�মাইল।  

১৮৬১ সাল এবং ১৮৭০-১৮৭৪ পয�� দািজ� িলং �জলা িছল এক� "অ-িনয়ি�ত এলাকা" (�যখােন ি��শ রােজর আইন 

এবং �িবধান ভারেতর অন�ান� অ�েলর মত একইভােব এই �জলায় �য়ংি�য়ভােব �েয়াগ হেতা না, যিদ না 

িবেশষভােব তা বিধ�ত করা হেতা)। ১৮৬২ �থেক ১৮৭০ পয�� অ�ল�েক এক� "িনয়ি�ত এলাকা" িহেসেব িবেবচনা 

করা হয়। ১৮৭৪ সােল "অ-িনয়ি�ত এলাকায়" শ�� পিরবত� ন কের "িনধ�ািরত �জলা" করা হয় এবং ১৯১৯ সােল পুনরায় 

ব�াকওয়াড�  �া�স করা হয়। ১৯৩৫ �থেক ভারেতর �াধীনতা পয�� এলাকা� "আংিশক বিহভূ� ত এলাকা" িহসােব 

পিরিচত িছেলা।  

 

িজএনএলএেফর অধীেন আে�ালন এবং িডিজএইচিস গঠন 

১৯৮০ সােল সুভাষ িঘিসং ভারেতর মেধ� দািজ� িলং পাহাড় এবং দািজ� িলং সংল� ডুয়াস� অ�ল, িশিল�িড় তরাই এলাকা 

িনেয় এক� রাজ� �তিরর দািব উ�াপন কেরন। দািব� সিহংসতায় �প �নয় এবং ১২০০ এর �বিশ মানুষ িনহত হয়। এই 

আে�ালেনর ���াপেট ১৯৮৮ সােল দািজ� িলং �খ�া িহল কাউি�ল (DGHC) গ�ত হয়। এই (DGHC) ২৩ বছর ধের 

দািজ� িলং পাহােড় এক �কার �ায়�শাসন চালায়।  

২০০৪ সােল চতুথ� DGHC িনব�াচন িপিছেয় যায়। সরকার িস�া� �নয় িনব�াচন আেয়াজন না করার এবং সুভাষ িঘিসংেক 

DGHC একমা� ত�াবধায়ক করার পিরবেত�  এক� নতুন ষ� তফিসল উপজাতীয় কাউি�ল �িত�া করা হয়। DGHC 

এর সােবক কাউি�লরেদর মেধ� িবরি� �ত বৃি� পায়। তােদর মেধ� সুভাষ এর সহায়কেদর একজন িবমল ��ং 

GNLF �থেক �বিরেয় যাওয়ার িস�া� �নয়। �শা� তামাং দািজ� িলং �থেক ইি�য়ান আইডল �িতেযািগতায় অংশ �নয় 

এবং িবপুল পিরমােন আ�িলক জনসমথ�ন অজ� ন কের। িবমল �ত �শা�েক সমথ�ন কেরন এবং জনগণ তার প� �নয়। 

ফেল িতিন সুভাষেক �মতার িসংহাসনচু�ত করেত সমথ� হন। িতিন �গাখ�াল�াে�র পে� দাবীর জন� �গাখ�া জনমুি� 

�মাচ� া �িত�া কেরন।[৬]  

�গাখ�া জনমুি� �মাচ� ার অধীেন আে�ালন 

২০০৯ সােল সাধারণ িনব�াচেনর আেগ ভারতীয় জনতা পা��  আবার �ঘাষণা কের তােদর নীিত হে� �ু� রাজ� �িত�ার 

পে� এবং তারা �মতায় �গেল আেরা �� রাজ� �তল�ানা এবং �গাখ�াল�া� �িত�া করেব। িজেজএম িবেজিপ �াথ� 

যেশাব� িসংেক সমথ�ন কের িযিন দািজ� িলং �লাকসভা আসন �থেক ৫১.৫% �ভাট �পেয় জয়ী হন। জুলাই ২০০৯ সােল 

বােজট অিধেবশেন সংসেদ িতন সংসদ সদস�— রাজীব �তাপ �িড, সুষমা �রাজ এবং যেশাব� িসং �গাখ�াল�া� 

�িত�ার পে� �ঢ় অব�ান �নন।  

অিখল ভারতীয় �গাখ�া লীেগর �নতা মদন তামাং আেতাতায়ীর হােত িনহত হেল �গাখ�াল�াে�র দাবী নতুন �মাড় �নয়। 

২১ �ম ২০১০ এ তােক �গাখ�া জনমুি�র সমথ�েকরা �িপেয় হত�া কের বেল অিভেযাগ তুেল দািজ� িলং এর িতন পাব�ত� 

উপ-িবভােগর দািজ� িলং, কািল�ং এবং কািশ�য়াংেয় িতন িদেনর অবেরাধ জারী করা হয়। মদন তামাং হত�ার পর 
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পি�মব� সরকার �গাখ�া জনমুি� �মাচ� ার িব�ে� ব�ব�া �নওয়ার �মিক �দয়, যার উ�� তন �নতােদর নাম পুিলেশর 

এফআইআর খাতায় িছেলা।  

৮ �ফ�য়াির ২০১১ সােল পুিলেশর �িলেত িতনজন িজেজএম কম� িনহত হয়,তারা িবমল ��ং এর �নতৃে� 

গ�বাথানরা �থেক জয়গাঁ অংশ িনেত জলপাই�িড়েত �েবেশর �চ�া কের। এর ফেল দািজ� িলং পাহােড় সিহংসতা 

ছিড়েয় পেড় এবং িজেজএম অিনিদ� �কােলর জন� ধম�ঘট ডােক যা ৯ িদন �ায়ী হয়।  

১৮ এি�ল ২০১১ �ত পি�মব� রাজ� িবধানসভা িনব�াচন অনুি�ত হয় �যখােন িজেজএম �াথ� িতন� দািজ� িলং পাব�ত� 

পিরষেদর আসেন জয়লাভ কের ফেল দািজ� িলংেয় �গাখ�াল�াে�র দাবী �য শি�শালী তা �মািণত হয়। িজেজএম �াথ� 

ি�েলাক �দওয়ান দািজ� িলং আসন �থেক হরকা বাহা�র �ছ�ী কািল�ং িনব�াচনী এলাকা �থেক এবং �রািহত শম�া 

কািশ�য়ং িনব�াচনী এলাকা �থেক জয়লাভ কের। িজেজএম সমিথ�ত �ত��াথ� উইলসন চাম�ামাির ডুয়ােস�র কালিচিন 

আসন �থেক জয়লাভ কের।  

 

�গাখ�াল�া� আ�িলক �শাসন 

১৮ জুলাই ২০১১ সােল দািজ� িলং পাহােড়র জন� এক� আধা-�ায়�শািসত �শাসিনক �িত�ান �গাখ�াল�া� আ�িলক 

�শাসন (িজ�এ) গঠেনর জন� সমেঝাতা �ারক চুি� করা হয়। এর আেগ, পি�মব� িবধানসভা িনব�াচন (২০১১) 

�চারণাকালীন সমেয় মমতা ব�ানািজ�  �িত�িত �দন �য �গাখ�াল�া� সমস�ার সমাধান করা হেব। যখন মমতা এেক 

�গাখ�াল�া� আে�ালেনর সমাি� বেল ব�� কেরন তখন িবমল ��ং ম�ব� কেরন �য এটা রাজ� লােভর পেথ আেরা 

এক� পদে�প। িশিল�িড়র িনকটবত� িপনেটইল �ােম তারা একই �ােন �কােশ� এই ব�ব� �দান কেরন �যখােন 

ি�প�ীয় চুি� �া�িরত হেয়িছেলা। ২ �সে��র ২০১১ সােল িজ�এ সৃি�র জ�য এক� িবল িছল পাশ কের পি�মব� 

িবধানসভা। ১৪ মাচ�  ২০১২ পি�মব� সরকার িজ�এ আইেনর জন� এক� �গেজট িব�ি� জারী কের, িজ�এ িনব�াচেনর 

��িতর সংেকেতর জন�। ২০১২ সােলর ২৯ জুলাই িজ�এ িনব�াচেন অনুি�ত হয়, িজেজএম �াথ� ১৭� িনব�াচনী এলাকা 

�থেক জয়লাভ কের এবং বািক ২৮� আসন িছেলা �িত��ীহীন।  

৩০ জুলাই ২০১৩, ��ং িজ�এ �থেক পদত�াগ ক�রন।  

 

২০১৩ কায��ম 

৩০ জুলাই ২০১৩, কংে�স ওয়ািক� ং কিম� অ��েদশ �থেক পৃথক �তেল�ানা রাজ� �িত�ার জন� আইএনিস 

�নতৃ�াধীন �ক�ীয় সরকােরর কােছ সুপািরেশর �রজলু�শন সব�স�িত�েম পাশ কের। এর ফেল ভারেতর মেধ� দাবী 

আদােয় আশার স�ার হয় িবেশষ কের যারা পি�মবংেগ �গাখ�াল�া� এবং আসােম �বােডাল�া� রােজ�র জন� দীঘ�িদন 

আশা কের িছেলা।  
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৩ িদেনর বে�র �শেষ, িজেজএম ৩ আগ� অিনিদ� � কােলর জন� ব� �ঘাষণা কের। পি�ম বে�র সরকােরর পে� 

কলকাতা উ� আদালত ব�েক অৈবধ �ঘাষণা কের, সরকার তােদর অব�ান কেঠার কের সিহংস �িতবাদ দমন ও 

িবিশ� িজেজএম �নতা ও কম�েদর ��ফতােরর লে�� ১০ �কা�ািন আধা সামিরক বািহনী পাঠায়। �িতবােদ িজেজএম 

অনন� এক� প�িত জনতা বে�র আ�য় �নয়, যােত �কান িপেক�ং যা বল�েয়াগ করা হেব না, পাহােড়র মানুষেক �ধু 

১৩ ও ১৪ আগ� ���ায় ঘেরর িভতর অব�ান করেত আহবান করা হয়। এটা বড় এক� সাফল� এবং সরকােরর জন� 

ল�া িহেসেব �মািণত হয়।  

১৬ আগ� �গাখ�া জনমুি� �মাচ� া (িজেজএম) কতৃ� ক দািজ� িলংেয় আহূত এক� ম�ারাথন 'সব�দলীয় �বঠক' এর পের 

�গাখ�াল�াে�র দল�েলা অনাড়�রভােব '�গাখ�াল�া� জেয়� অ�াকশন কিম�'(GJAC) গঠন কের। এবং �যৗথভােব 

িস�া� �নওয়া হয় আে�ালন এবং িভ� নােম ব� চািলেয় যাওয়ার। ১০৬ বছেরর ইিতহােস �থমবােরর মত পাহােড়র 

সব �ধান রাজৈনিতক দল একসে� আসেত এবং �যৗথভােব আে�ালন এিগেয় িনেত স�ত হয়।  

�ক�ীয় সরকার হ�ে�েপর দাবীেত GJAC আে�ালন চািলেয় যাওয়ার �ঘাষণা �দয় এমনিক ১৮ আগে�র পেরও, 

'ঘর িভে� জনতা' (ঘেরর মেধ� জনগেণর অব�ান), �সই সে� জাতীয় মহাসড়েক কােলা িফতা পিরধান কের মশাল 

িমিছল ও িবশাল মানব ব�েনর আেয়াজন কের।  

 

 

 

 

 

 

 


