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ABSTRACT

১৯৪৭ ালরয ১৫ই আগস্ট আভযা বাযতফাী দীঘঘ ২০০ ফছলযয বফলদী আান থেলে ভুক্ত রাভ। ‘বিবি াম্রালজে
েখলনা ূ মঘ অস্তবভত না’- ইংলযজলদয এই দম্ভ চূ র্ঘবফচূ র্ঘ র। স্বাধীন র বাযতফলঘ, লে বফবক্ত র থদ। অফে বিবিযা
আভালদয োছ থেলে এেবিভাত্র থদ অবধোয েযলত থলযবছর, আভযা তালদয োছ থেলে আদা েলয বনলবছরাভ দু বি
থদ। এিা থনবিব বাযতফাী বালফ আভালদয োলছ েভ েৃবতলতয ন। অফে এিা বাযতীলদয প্রবত বে ইংলযজলদয
উায লত ালয। মবদ আভযা াধাযন বাযতফাী েখলনা এই উায চাইবন, থচলবছরাভ স্বাধীন অখণ্ড বাযতফলঘ।
তালর থেন বাযতফলঘ খবণ্ডত র? শুধু ই বে ধ্রূত

ইংলযজলদয লড়মন্ত্র,

না তৎোরীন বাযতী থনতালদয বনফুঘবিতা,

ঠোবযতা এয জনে দাী বছর। অফেই তৎোরীন বাযলতয প্রধান দু ই যাজননবতে দর জাতী েংলে  ভুবরভ রীগ
েভলফব দাী বছর, থ আলরাচনা লয আবছ। তলফ থদবালগয বযনবত লবছর বঙ্কয। াম্প্রদাবে দাো, খুন, ধলঘর্,
রু ণ্ঠন, অবিংলমাগ, ফাস্তুচুেত ল উদ্বাস্তু জীফনমান– মা বেন্তু ২০০ ফছলযয বিবি অানলে ায ভাবনলবছর।
: জাতী েংলে, থদবাগ, ভুবরভ রীগ, াম্প্রদাবেতা, লড়মন্ত্র।
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ঐলেেয েো, এে জাবত; এখন বতবন

প্রচায েযলত

১৭৫৭ ালর রাী মু লি জরালবয ভলধে বদল

রাগলরন ‘বন্দু– ভুবরভ থেফর দু বি ৃেে জাবতই ন-

বাযলত বিবি থম বববিপ্রস্তয স্থাবত , ১৮৫৭ ালরয

যস্পয বফলযাধী স্বােঘমুক্ত এফং মু িযত দু বি ৃেে জাবত।৪

ভাবফলরা জলয পলর থই াম্রাজে ইভাযলতয আোলয

তাাঁয োলছ েংলে বছর ‚ফাঙারী ফাফুলদয‛ স্বালেঘ বযচাবরত

বযনত । তাযয বাযতফাীয অজ্ঞতা  অন্তযদ্বন্দ্বলে

এেবি

োলজ রাবগল থই ইভাযতলে আয প্রা ১০০ ফছয

‘অস্ত্রবফীন গৃমু ি’ (‘a civil war without arms’)।

বিবেল

১৮৮৪ ালরয তাাঁয আলফগ তাবড়ত বালর্ দ্রুতই বযফতঘন

যালখ।

বাযতফাী

মবদ

থবলঙ

বিবিলয

থপরায

ফহু

ইভাযত
থচষ্টা

াম্রাজেলে

েলযলছ,

বেন্তু

েূিলেৌলরয ভাধোলভ তাযা বাযতফাীয ভস্ত থচষ্টালে ফেেঘ
েলয বদললছ এফং অখণ্ড বাযতলে খবণ্ডত েলয বাযতফাীয
দ্বন্দ্বলে বচযস্থাী রূ বদললছ। তলফ এ েৃবতত্ব শুধু বিবিলয
ন, এ েৃবতত্ব তৎোরীন বাযলতয প্রধান দু ই যাজননবতে
দর জাতী েংলে  ভুবরভ রীলগয, এ েৃবতত্ব
বাযতফাী তো বন্দু-ভুবরভ াম্প্রদাবেতায।

(১৮৮৫ বরিঃ) অলনে লয প্রবতষ্ঠা লর াম্প্রদাবে
জাতী েংলেলে বছলন থপলর

বদলবছর, ফা ফরা মা েংলে থেলে তাযা অলনেিা
এবগল বছর। অফে বাযতী যাজনীবতলত াম্প্রদাবেতায
উলেল ভুবরভ রীলগয াত ধলয ন, তায ূ চনা লবছর
উবন তলেয বদ্বতীালধঘ সদ আম্মদ খালনয াত ধলয।
বতবনই প্রেভ বাযতী যাজনীবতলত ভুবরভ বফবিন্নতাফালদয
ফীজ ফন েলযন। তলফ জীফলনয

প্রেভ

বদলে বতবন

াম্প্রদাবে বছলরন না, বতবন বন্দু- ভুবরভ ঐলেেয উয
থজাড় বদলবছলরন। তাাঁয োলছ ‚বন্দু- ভুবরভ বছর এে
জাবত, এেই জননীয দু ই ান্তান‛- ‚বাযত ভাতায দু ই
চক্ষু‛ মায এেবিলত আঘাত রাগলর অনেবি ক্ষবতেস্ত লফ।১
এছাড়া ফাঙারীলদয ম্পলেঘ তাাঁয গবীয শ্রিা বছর। বতবন
ফাঙারীলদয

‚বাযত

ভাতায

ভুেুি‛২

ফলর

অবববত

েলযলছন। ১৮৮৪ ালর বতবন ভুবরভলদয উলেে েলয
ফলরন থম, ‚আনাযা বে এই থদল ফা েলযন না?
এখালনই বে আনালদয েফয থদা  না? আনাযা
এই থদলই জীফনধাযর্ েলযন, এখালনই ভলযন।‛৩
বেন্তু ভলয ালে ালে তাাঁয এই বন্দু ভুবরভ
ঐলেেয থভা থবলঙ মা এফং বাযতী ভাজ 
যাজনীবতলত

তাাঁযই াত ধলয

শুরু । মায ভুলখ

 মখন ১৮৮৭ ালর রর্ঘ

র্াপবযন জাতী েংলেলে

প্রফর ভালরাচনা  আক্রভন েলযন। সদ আম্মদ 
থই আক্রভলন াবভর ন। আলর তাাঁয উলেে বছর
বিবিলদয প্রবত আনু গতে থদবখল প্রাবনে লদ  বফববন্ন
থা

ভুরভানলদয

অংের্

ফাড়ালনা।

এেেো

ভুবরভ ভালজয স্বােঘ যক্ষা েযাই বছর তাাঁয এেভাত্র
উলেে। আয এই উলেে াধলনয জনে বতবন থঘালর্া

বাযলত ভুবরভ রীগ (১৯০৬ বরিঃ) জাতী েংলেলয
যাজনীবতলত তাযা

‘বন্দু ংগঠন’ এফং েংলেলয আলন্দারন র

াম্প্রদাবেতায ে চরা

এেভ থানা থমত বন্দু ভুবরভ

েলযন,

‚বাযতী

বযলপ্রবক্ষলত

ভুরভানলদয

স্বােঘ

ইংলযজযাই ফলচল বারবালফ যক্ষা েযলত ালয।‛৫
ু তযাং ভুরভানলদয উবচত যোলযয প্রবত অনু গত োো
এফং জাতী েংলেলয বফলযাবধতা েযা। সদ আম্মলেয
ভৃতুেয

য

তাাঁয

নীবত

অনু যন

েলয

ভুবরভ

াম্প্রদাবেতাফাদীযা ইংলযজ যোলযয প্রবত আনু গতে
থদবখল মান। ১৯০৫ ালর মখন ফেবে বফলযাধী স্বলদী
আলন্দারন শুরু , তখন তাযা প্রোলেই যোলযয ক্ষ
বনলবছর। এছাড়া থমফ ভুরভান এই আলন্দারনলে ভেঘন
েলযবছর তালদযলে প্রফর ভালরাচনা েলয ফরা লবছর
তাযা ‚ইরালভয জঘনে বফশ্বাঘাতে  েংলেলয
দারার।‛৬ ফ্রাবি যবফিন প্রভুখ ভলন েলযন থম, সদ
আম্মদ  তাাঁয প্রবতবষ্ঠত আবরগড় েলরজ আলন্দারলনয
প্রবালফই ১৯০৬ ালর ভুবরভ রীলগয প্রবতষ্ঠা লবছর।৭ থম
রীগ  তায থনতৃফৃ ন্দ যফতঘীোলর বাযতবালগয অনেতভ
প্রধান োন্ডাযী ল উলঠবছর। মাই থাে এই আলরাচনা
থেলে আভযা এিুেু ফুঝলত াবয বাযতী যাজনীবতলত
সদ আম্মদই াম্প্রদাবেতায ফীজ ফন েলযন।
বাযলত বিবি ান প্রবতষ্ঠা  তালে দীঘঘস্থাী েযলত
তাযা াম্প্রদাবেতা উস্কাবন এফং বফবাজন  ান
নীবতয

আশ্র

থন।

১৮৫৯

বরিঃ

থফালেয

গবনঘয

এরবপনলস্টান বিবি যোযলে যাভঘ থদন থম প্রাচীন
থযাভান াম্রালজেয প্রধান নীবত বছর ‘বফবাজন  ান
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সদ আম্মদ খালনয ভৃতুেয য (১৮৯৮) আবরগড়
েলরজয নতুন বাবত ববোয- উর- ভুরে  তাাঁয

াঞ্জালফয থনাফাবনীলত ‘বফবাজন  ান’ নীবত োমঘেযী

লমাগী নফাফ ভবন- উর- ভুরে আলগয ভলতাই

েলযন। ১৮৭১ বরিঃ প্রোবত W.W. Hunter –এয ‘বদ

াম্প্রদাবে  বফবিন্নতাফাদী নীবত অনু যর্ েলযন। আয

ইবন্ডান ভুরভান’ েন্থবি

অলনে ববক্ষত ভুরভানলদয

এ ফোালয আবরগড় েলরলজয অধেক্ষ বেলর্ায থফে

াম্প্রদাবে েলয তুলরবছর। থমালগ চন্দ্র ফালগলরয ভলত,

ভুবরভ াম্প্রদাবেতাফাদলে ইন্ধন মু বগললছন। থভতা 

েন্থখাবন বেছু বদন লযই ভুবরভলদয োলছ আধু বনে োলরয

ট্টফধঘন ফলরন থফে সদলে জাতীতাফাদ থেলে বযল

৯

াবদ ফলর গর্ে । বাযতী জাতী েংলে প্রবতষ্ঠায

এলনবছলরন। রর্ঘ এলরনফযা  এরবগন াম্প্রদাবেতায

(১৮৮৫বরিঃ) য রর্ঘ র্াপবযন (১৮৮৪ – ১৮৮৮ বরিঃ)

বববিলত বাযত ান েলযন। বেলর্ায থফলেয য

ভুবরভলদয ভুখ বদল ফবরল থনন থম, এবি এেবি বন্দু

আবরগড় েলরলজয অধেক্ষ ল বেলর্ায ভবযন  োয

ংস্থা। এছাড়া বতবন ভুবরভলদয এেো ভলন েবযল থদন

আবচঘফল্ড াম্প্রবদেতা উস্কাবন বদললছন। র্িঃ অভলর

ভুবরভলদয

বত্রাঠীয ভলত, বিবিযা বেছু ভুবরলভয াম্প্রদাবেতায

ূ ফঘুরুলযাই এেভ এলদলয বন্দুলদয জ েলয তালদয

ু লমাগ বনল বন্দুলদয বফেল্প বালফ তালদয ফোফায

ান েলযলছন  বফলদী আক্রভর্ থেলে থদলে যক্ষায

েযলত থচলবছলরন।

বাযলত

বিবি

ান

প্রবতষ্ঠায

আলগ

দাবত্ব ারন েলযলছন। ১৮৮৮ বরিঃ রর্ঘ র্াপবযন এইবালফ
ভুবরভলদয ফর্ঘনা বদললছন, ‘াাঁচ থোবি ভানু ললয এে

এইবালফ বিবিলদয প্রতেক্ষ  লযাক্ষ ভদলত ১৯০৬
ভুবরভ রীগ, থমবিলে োলজ রাবগল

জাবত’, এলদয ধভঘী  াভাবজে যীবতনীবত এে, তালদয

বরিঃ গলড় লঠ

‘ভলন লড় থই বদনগুবরয েো মখন, বদল্লীয ভনলদ ফল

এেবদন তাযা বাযত বাগ েযলত ক্ষভ । ফেবে 

বভার থেলে েনোেুভাযী মঘন্ত তাযা এেিত্র ান

ভুবরভ রীগ গবঠত ায আলগ রর্ঘ োজঘন ূ ফঘফে পলয

১০

রর্ঘ বরলফবয ভুবরভলদয এে জনবা

মান এফং ঢাোয নফাফ বরভুল্লালে নাভভাত্র ু লদ এে রক্ষ

ফলরন, বফলযাধী ংখোগুরু বন্দুলদয উয ভুবরভলদয

াউন্ড ধায বদল তালে াত েলযন াম্প্রদাবেতায লক্ষ।

ববফলেৎ অঘর্ েযা বঠে লফনা। বতবন ‚থশ্বতােলদয থফাঝা‛
(Whitman’s burden) ভতফাদ প্রচায েলয বাযতীলদয

োজঘন ঢাোলত বালর্ থদায ভ থঘালর্া েলযন
ভুবরভলদয হৃত থগৌযফ ুনরুিালযয জনে আরাদা প্রলদ

অলমাগেতায েো ফলরন। র্িঃ বফ. আয. আলেদেলযয ভলত,

যচনাই তাাঁয রক্ষে।১২ ফেবে বযেল্পনা ভেঘলনয বফবনভল

ভুবরভযা ৃেে বনফঘাচলনয েো তখন মঘন্ত না ফরলর

ভলরঘয অনু লযালধ রর্ঘ বভলটা ঢাোয নফাফ াবরভুল্লালে ১৪

যোয থস্বিা

থই াম্প্রদাবে নীবত েন েলযবছর।

রক্ষ িাো যোযী ঋর্ থদন।১৩ এযয ১৯০৬ ালর

যাভলঘ ভুবরভযা জাতী েংলেলয লে

াম্প্রদাবে ভুবরভ থনতা  ফেবলেয প্রধান ভেঘে আগা

ম্পেঘ বছন্ন েলয। ১৮৮৭ বরিঃ বাযতবচফ রর্ঘ ক্র 
মু ক্তপ্রলদলয াে অেরোন্ড েরববন বন্দু-ভুবরভ বফলবদ

খাাঁ ৩৫ জন উচ্চবফি ভুবরভলদয বনল বভরা ফলড়ারাি
বভলটায লে থদখা েলয বভরা থর্ুলিান থদন, থমিা

ৃ বষ্টয

ভুবরভ রীগ গঠলনয চূ ড়ান্ত থক্ষত্র প্রস্তুত েলয। ঐ ফছযই

চারাত।’

র্াপবযলনয

জনে

র্াপবযনলে

অববনন্দন

জানান।

ফাংরায

থছালিারাি ফাভবপল্ড পুরায ভুবরভ  বন্দুলদয ‘ু লাযানী’
 ‘দু লাযানীয’ লে তুরনা েলয ু লাযানীয লক্ষ ভত
থদন।

১১

রর্ঘ োজঘলনয ফেবলেয বিান্ত (১৯০৫), ৃেে

বনফঘাচন ংক্রান্ত ভলরঘ-বভলটা ংস্কায আইন (১৯০৯) এফং

৩০ থ বর্ললেয আগা খাাঁয বাবতলত্ব ঢাো

‘াযা

বাযত ভুবরভ রীগ’ প্রবতষ্ঠা । পলর ভুবরলদয ৃেে
অবস্তত্ব স্বীেৃবত রাব েলয। ু লযন্দ্রনাে ফোনাবজঘ

এলে

১৪

‘াবরভুল্লা’ রীগ ফলর অবববত েলযলছন।

১৯১৬ বরিঃ রখনউ চুবক্তলত ববফলেৎ াবেস্তানলে থভলন
থনা । এইবালফ বফববন্নবালফ বিবিলয ‘বফবাজন 

ইবতভলধে আন্দরলনয িবত বনল জাতী েংলেলয

াননীবত’ াম্প্রবদেতাফাদলে উস্কাবন বদল বগলবছর।

অবেন্তলয বফলযাধ ৃ বষ্ট । এেিা থশ্রর্ী মাযা েংলেলয

আয এযই বযনাভ বছর ১৯৪৭ এয থদবাগ।

আবদ প্রফক্তা, তাাঁযা তালদয আলন্দারন আলফদন বনলফদলনয
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অনেদর

েংলেলয নযভন্থী  আলাল নীবত এেলশ্রর্ীয বন্দুলদয

বিবিলয বফরুলি প্রতেক্ষ ংোলভ বফশ্বাী বছর। এই বনল

বক্ষপ্ত েলয তুলরবছর। এই বযলপ্রবক্ষলত রারচাাঁদ  ইউ.

েংলেলয ু যাি অবধলফলন (১৯০৭ বরিঃ) উব লক্ষয

এন. ভুখাবজঘ ১৯০৯ ালর াঞ্জালফ বন্দুবা প্রবতষ্ঠা েলযন।

ভলধে বফলযাধ চযলভ থৌছা এফং জাতী েংলে নযভন্থী

তালদয অববলমাগ বছর, ভুরভানলদয থতাাজ েযলত বগল

 চযভন্থী দু ই দলর বফবক্ত ল মা। েংলেলয ু যাি

েংলে বন্দুলদয স্বােঘ বফজঘন বদললছ।১৮ অলনলে স্বাভী

অবধলফন বিবি এফং ভুবরভ রীগ উবলেই থমন স্ববস্ত
থদ। ু যাি বাঙলনয লয রর্ঘ বভলটা ভলরঘলে থরলখন,

দানলন্দয বাফধাযা  োমঘেরালয ভলধে াম্প্রদাবেতায
ছাা খুাঁলজ থললছন, র্িঃ অভলর বত্রাঠীয ভলত তা বছর

‘েংলেলয তন আভলদয লক্ষ এেিা ফড় জ।১৫ ু যাি

অলনেিাই সদ আম্মদ খালনয প্রবতবক্রা। ১৯০৯ ালর

অবধলফলন েংলেলয বদ্বধাবফবক্ত ল মাা আাতদৃ বষ্টলত

াঞ্জাফ প্রালদবে বন্দু লম্মরলন ফক্তফে যাখলত বগল রারা

থমন রর্ঘ োজঘলনয স্বপ্ন ূ যর্ র। োযন ১৯০০ ালরয ১৮

রাজত যা ফলরন, ‚বন্দুযা বনলজযাই এেবি জাবত োযন

ই নলবেয োজঘন বাযতবচফ োবভরিনলে থরলখন,

তাযা তালদয বনজস্ব বফলল ধযলনয এেবি বেতায

ভলধেই ীভাফি যাখলত ফিবযেয বছর।

‚আভায দৃ ঢ় বফশ্বা েংলে থবলঙ ড়লছ এফং বাযলত

প্রবতবনবধত্ব েলয‛।১৯ তাই ফরা মা বদ্বজাবত তলেয ধাযর্া

োোোরীন আভায ফলচল ফড় োজ লফ তায াবন্তূ র্ঘ

শুধু সদ আম্মলদয ভলধেই ন, বন্দু থনতা রারা রাজত

ভৃতুেলত াামে েযা।১৬

যালয বাললর্ বছর।

ইংলযজলদয বফবাজন  ান নীবত আয প্রেি 

১৯১৫ ালর বযদ্বালয েুম্ভ থভরা ভদনলভান ভারফেয

১৯০৯ ালরয ভলরঘ- বভলটা ান ংস্কায আইলন। োযন

উলদোলগ াযা বাযত বন্দু ভাবা প্রবতষ্ঠা । এয

এই আইলন ভুবরভলদয স্বালেঘ ৃেে বনফঘাচন নীবত গৃীত

উলেে বছর বন্দুলদয াভাবজে  যাজননবতে স্বােঘ যক্ষা

। ভুবরভলদয স্বােঘ যক্ষালেঘ এয আলগ ১৯০৬ বরিঃ

েযা। তলফ ১৯১৫ থেলে ১৯২২ ার মঘন্ত এই ংগঠন

ইংরোলন্ডয াউ অফ রর্ঘ এ ভলরঘ থঘালর্া েলযবছলরন–

নাভভাত্রই বক্র বছর। বেন্তু ১৯২২- ২৩ ার থেলে বন্দু

বাযতী ভুরভানযা শুধু ভাত্র এেবি ৃেে ধভঘ অনু যর্

ভাবা জীফ  বক্র ল লঠ। ১৯২৩ ালর বন্দু

েলযন তা ন, াভাবজে আচযন  জীফনমাত্রায বদে বদল

ভাবায

তাাঁযা এেবি ৃেে জাবতয ভতুরে।

১৭

ফাযার্ী

অবধলফলন

স্বাভী

দানলন্দয

ভলরঘ  বভলটা

আমঘভালজয যীবত অনু ালয ‚শুবি আন্দরলনয‛ েভঘূবচ

বাযত ালনয থক্ষলত্র বতনবি নীবত েন েলযন।

গৃীত  এফং বন্দু আত্মযক্ষা ফাবনী গঠলনয র্াে থদা

দভননীবত, চযভন্থীলদয থেলে নযভন্থীলদয ৃেে েযা;

। এই ংগঠলনয বক্ত ফৃ বিয জনে ভদনলভান ভারফে,

আয এই উলেলে নযভন্থীলদয বেছু বেছু ু লমাগ- ু বফধা

বফনাে দালভাদয াবাযোয, োভাপ্রাদ ভুখাজঘী প্রভুখ

থদা এফং বফলবদ  াননীবতয াবয প্রলাগ। ভলরঘ-

আপ্রার্ থচষ্টা েলযন। বন্দু াম্প্রদাবেতায চূ ড়ান্ত প্রো

বভলটা আইন বছর তৃতীবিয লফঘািভ উদাযর্। ‘ফেবে

ঘলি ১৯২৫ ালর, মখন থে. বফ. থর্লগায নাগুলয

এেবি স্থাী ঘিনা’ ভলরঘয এই থঘালর্া মবদ তাাঁয অনু যাগী

আয. এ. এ ফা ‚যাষ্ট্রী স্বংলফে ংঘ‛ প্রবতষ্ঠা

বাযতী নযভন্থীলদয বেছু িা তা েলযবছর। তাযয

েলযন। এই ংঘ বছর অতেন্ত বক্তারী। এয দেযা বছর

অফে বতবন নযভন্থী থনতা থগাখলরয লে পরপ্রূ বেছু

বাযলতয ঐবতে অনু যাগী, থদলপ্রভী  প্রবতফাদী স্ববালফয।

আলরাচনা েলয ক্ষলত প্রলর থদায থচষ্টা েলযন।

এই ংগঠলনয উলেে বছর বন্দুলদয ভলধে ঐেে 
আত্মবফশ্বা গলড় থতারা এফং জাতী ংবত যক্ষা েযা।

এফায আা মাে বন্দু াম্প্রদাবেতায উত্থান প্রলে।

১৯২৭ ালর এই ংগঠলনয নাভেযর্ লবছর যাভনফভীয

এ প্রলে ফরা মা থম, ভুবরভ রীগ  ভুরভানলদয থগাাঁড়া

বদন, োযন ঐ বদনবি াধাযনবালফ যালভয জেবদন বালফ

থভৌরফাদ  াম্প্রদাবেতায ম্প্রাযন, ইংলযজ ােলদয
ভুবরভ থতালর্ নীবত লযাক্ষবালফ বন্দুলদয বফরুলি

ারন েযা । এেই বদলন ংগঠন থগরুা তাো ফা

তালদযলে অস্ত্র বালফ ফোফালযয থচষ্টা, এফং জাতী

থেলে। ু তযাং জেরি থেলেই আয. এ. এ যালভয

‘বাগা ঝাণ্ডা’ েন েলয এবি যালভয তাো এই বফশ্বা
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োবনীলে বনলজলদয ভতাদঘ  ংস্কৃবত ফোখো েযায োলজ

জাবনল আইনবা থেলে দতোগ েলয বতবন জাতীতাফাদী

রাবগলবছর। স্বাবাবফেবালফ এই ংগঠলনয আদঘ  প্রচায

দৃ বষ্টববেয বযচ বদলবছলরন। বেন্তু ১৯২০- য দে থেলে

বন্দু- ভুবরভ াম্প্রদাবেতা ফৃ বি েলযবছর। এভ. এ.

বতবন ধীলয ধীলয াম্প্রদাবে যাজনীবতলত প্রলফ েলযন

থগারারেয আয. এ. এলয প্রধান বালফ

দাবত্ব

এফং ১৯২৮-২৯ ালর আগা খাাঁ এফং এভ. বপয ভত

থনায য বন্দু াম্প্রদাবেতা লফঘাচ্চ মঘাল থৌছা।

াম্প্রদাবে থনতায োলছ আত্মভঘর্ েলযন। বেন্তু

১৯৩৯ ালর বতবন থঘালর্া েলযন ংখোরঘুলদয দাবফ থভলন

বাযলতয ভুরভান ম্প্রদা জাতীতাফাদী  ফাভন্থী

থনা লর ‘বন্দু জাতী জীফন ধ্বং ায বফদ থদখা

ভতাদলঘ থফী আেী- এিা রক্ষে েলয বজন্না বেছু িা বফভ্রান্ত

২০

থগারারেয েংলে  জাতীতাফাদীলদয

 বদেভ্রষ্ট ল ইংরোলন্ড চলর থগলরন। থদিা ইংরোলন্ড

বন্দুলদয ত্রু ফলর ভলন েযলতন। এছাড়া বতবন ভুবরভ 

োেলর ভনিা বছর বাযলতয ভুরভান  ভুবরভ রীলগয

অনোনে ধভঘী ংখোরঘুলদয বন্দুস্তালনয বন্দু ংস্কৃবত 

জনে। তাই হৃদলয িালন াড়া বদল ১৯৩৪ ালর বতবন

বালা ের্ েযলত, বন্দু ধভঘলে শ্রিা েযলত  এই ধলভঘয

বাযলত বপলয আলন এফং ভুবরভ বরগলে ুনরুজ্জীবফত

ভাাত্মলে হৃদল স্থান বদলত যাভঘ থদন। এইবালফ থদখা

েযায োলজ াত থদন। তলফ এলক্ষলত্র বতবন চাতুযতায

মা থম, বন্দু ভাবা 

আয. এ. এলয বফববন্ন

আশ্র বনল বন্দু-ভুবরভ লমাবগতায বববিলত বাযলতয

োমঘেরা াম্প্রদাবেতা ফৃ বিলত গুরুত্বূ র্ঘ বূ বভো ারন

স্বাধীনতায আহ্বান েলযন। ১৯৩৬ ালরয ভাচঘ ভাল বতবন

েলযবছর।

রালালয থঘালর্া েলযন থম, ‘আবভ মাই েবযনা থেন, আবভ

থদলফ’।

আনালদয আশ্বস্ত েযলত চাই থমবদন আবভ জাতী


েংলেল থমাগদান েলযবছরাভ থবদন থেলে আভায থোন

াম্প্রদাবেতা প্রলে আলরাোত েযা মাে। এই ভলয

বযফতঘন বন,এতিুেু না। থোন থোন থক্ষলত্র ত

যাজনীবত ভালনই জাতী েংলেলয ালে ালে ভুবরভ

আবভ বুর েলযবছরাভ। বেন্তু েখলনা থোন থগাষ্ঠীয ভেঘলেয

রীগ, আবর বজন্না, াম্প্রদাবেতা, রালায প্রস্তাফ, ৃেে যাষ্ট্র

ভলনাবাফ বনল তা েবযবন। থদলয েরোর্ই বছর আভায

ইতোবদ। বজন্নায প্রলে ফরা মা সদ আম্মলদয লে

এেভাত্র রক্ষে। আবভ আনালদয আশ্বস্ত েযলত চাই,

তাাঁয অলনে বভর আলছ। সদ আম্মলদয ভলতা বতবন

বাযলতয স্বােঘই আভায োলছ ফলচল বফত্র, ববফলেলত

েভঘজীফলনয প্রেভ বদলে াম্প্রদাবে বছলরন না। ১৯০৬

তাই োেলফ। থোন বেছু ই এ থেলে আভালে এেচুর

ালর োরবত া েলয মখন বতবন থদল থপলযন তখন

যালত াযলফ না।’২২ তলফ ফরা মা এ ফই বছর বজন্নায

ধভঘবনযলক্ষ, উদাযননবতে,  জাতীতাফাদী থনতা দাদাবাই

বভেো প্রবতশ্রুবত  চাতুযতা ভাত্র।

এফায

১৯৩০-৪০ এয

দলেয যাজনীবত

থনৌযজীয অনু গাভী বালফ বযবচত বছলরন। েংলেলয
েরোতা অবধলফলন (১৯০৬) বতবন দাদাবাইলয বচফ

বজন্না বনলজলে অাম্প্রদাবে প্রভান েযায জনে আপ্রান

বালফ োজ েলযন। এভনবে ভুবরভ রীগ প্রবতষ্ঠায

থভৌবখে প্রবতশ্রুবত থদন। বতবন এে থঘালর্া ফলরন, উদু ঘ

বফলযাবধতা েলযন। ভুবরভ রীলগয প্রেভ বাবত আগা খাাঁ

বালা  বরব ংযক্ষর্  প্রায এফং াধাযনবালফ

বজন্নালে রীলগয ফলচল ক্ত প্রবতক্ষ ফলর উলল্লখ

ভুবরভলদয

২১

জীফনমাত্রায

ভালনান্নলনয

জনে

দলক্ষ

বাযলতয নাইি অোলের লযাবজনী নাইর্ু

েলনয দাবফই বছর এেভাত্র ভুরভানলদয দাবফ। বেন্তু

বজন্নালে বন্দু ভুবরভ ঐলেেয দূ ত ফলর অবববত েলযলছন।

বজন্নায এই চাতুযতায নীবত বফলল োমঘেযী না া

েলযলছন।

১৯৩৭-৩৮ ার থেলে বতবন েট্টয াম্প্রদাবে নীবত েন
বেন্তু ধভঘবনযলক্ষ, জাতীতাফাদী আবর বজন্নায ধভঘান্ধ

েলযন। ঘৃ র্া  ব বছর তাাঁয এই যাজনীবতয ভূ র বফল।

লত বফলল ভ রালগবন। ১৯১৩ ালর বতবন ভুবরভ

ভুবরভ ধভঘাফরেীলদয ভলধে ব  বনযািাীনতায

বরলগ থমাগদান েলযন। মবদ তখলনা বতবন েংলে তোগ

ভলনাবাফ

েলযনবন এফং জাতীতাফাদ  ধভঘবনযলক্ষ যাজনীবতলত

াম্রাজেফালদয োছ থেলে স্বাধীনতা চানা- তাযা চা

বফশ্বাী বছলরন। যারাি বফর ালয বফরুলি প্রবতফাদ

বিবিলদয

ৃ বষ্ট

েলয

লমাবগতা
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ভুরভানলদয উয আবধতে েযলত; এভনবে তালদয

এ প্রলে স্মযর্ী থম, ইবতূ লফঘ ১৯৩০ ালর

বনবিহ্ন েযলত, আয বাযলত ইরাভ ধভঘলে ধ্বং

ভুবরভ রীলগয এরাফাদ অবধলফলন বাবতয বাললর্

েযলত।২৩ এেই লে ‘ইরাভ বফন্ন’ এই থলাগান তুলর

বফখোত েবফ  দাঘবনে ভম্মদ ইেফার বন্দু-ভুবরভ

বজন্না উলরভালদয াালমে জনংলমাগ ফাড়ালনায থচষ্টা

ভো ভাধালনয উা বালফ াঞ্জাফ, উিয-বিভ

েলযন। মায পলর বেছু বদলনয ভলধেই বরলগয দেংখো

ীভান্ত প্রলদ, বন্ধু  ফারু বচস্তান– এই চাযবি ভুবরভ

আাতীতবালফ থফলড় মা এফং বতবন বনলজলে ভুবরভ

প্রধান অঞ্চর এেত্র েলয বাযতফললঘয ভলধেই ইরালভয

ভালজয এেভাত্র ভুখত্র বালফ তুলর ধযলত োলেন। এই

জনে এেবি থেন্দ্রীবূ ত বূ খণ্ড গঠলনয প্রস্তাফ বদলবছলরন।২৫

ভ থেলেই েংলেী থনতাযা বজন্নায লে আলয ফহু

ইেফালরয এই ধাযনা আয প্রাবযত েলযন থেভবিজ

থচষ্টা েলযন। বেন্তু বজন্নায এেলযাখা ভলনাবালফয জনে থোন

বফশ্ববফদোরলয াঞ্জাফী ভুবরভ ছাত্র থচৌধু যী যভত আবর।

আলরাচনাই োমঘেয বন। তলফ আ আলরাচনা শুরু

বতবন  তাাঁয অনু গাভীযা ১৯৩৩ালর ‘Now or Never’

েযায জনে বজন্না এে উদ্ভি, অফাস্তফ তঘ বদলবছলরন।

ীলঘে চায াতায এে ুবস্তো বাযলতয ভুবরভ অধু েবলত

বতবন ফলরবছলরন েংলে থনতৃত্ব প্রেলভ তালদয ধভঘবনযলক্ষ

াাঁচবি প্রলদ– াঞ্জাফ, আপগান প্রলদ, োশ্মীয, বন্ধু 

চবযত্র ফাবতর েযলফন এফং েংলেলে এেতা বন্দু
াম্প্রদাবে ংস্থা ফলর থঘালর্া েযলফ আয ভুবরভ বরগলে

জানান। থোলনা ভুবরভ থনতাই তখন এই প্রস্তাফলে গুরুত্ব

ভুরভানলদয এেভাত্র প্রবতবনবধ ফলর থভলন থনলফন।
ফরাফাহুরে ধভঘবনযলক্ষ জাতী েংলেলয লক্ষ এই দাবফ
থভলন থনা ম্ভফ বছরনা।
আবর বজন্নায াম্প্রদাবে যাজনীবত এখালনই থেলভ
োলেবন। ১৯৩৭ ালর বরলগয রখনউ অবধলফলন বতবন
যাবয ভে ভুবরভ ভাজলে বন্দুলদয বফরুলি ংঘফি

ফারু বচস্তান বনল াবেস্তান নাভে ৃেে যাষ্ট্র গঠলনয দাবফ
থদনবন, ফযং এই প্রস্তাফলে ‘ছালত্রয স্বপ্ন’ এফং ‘অায
অফাস্তফ’ ফলর উবড়ল থদন।
এবদলে ১৯৩৫ ালরয বাযত ান আইন অনু ালয
১৯৩৭ ালর

থম বনফঘাচন অনু বষ্ঠত  তালত ভুবরভ

রীলগয বযার্ুবফ । জাতী েংলেলয াপরে বজন্নালে
তা  ক্রি েলয। মায পলর বতবন আয উে ল

ফায আহ্বান জানান। ভাত্মা গান্ধী বজন্নায এই আহ্বানলে

বফববন্ন ভুবরভ ংগঠনলে ঐেেফি েযায থচষ্টা েলযন।

‘প্রা মু ি’ ফলর অবববত েলযন।২৪ এছাড়া েংলেলে

তাাঁযই প্রলচষ্টা াঞ্জালফয প্রধানভন্ত্রী বোন্দায াাৎ খান,

ফনঘবন্দুলদয পোবস্ট ংগঠন ফলর অবববত েলয রীলগয
লে েংলেলয ংোভলে ইরাভ  োলপলযয ংোভ
বালফ বচবত্রত েযা । আবর বজন্নায এই ধযলনয
োমঘেরা েংলেলে বচন্তােস্ত েলয থতালর। থনরু 
ু বালচন্দ্র ফু বজন্নায লে ত্রারালয ভাধেলভ ভো
ভাধালনয থচষ্টা েলয বফপর ন। ইবতভলধে ১৯৩৯ ালর
বদ্বতী বফশ্বমু ি শুরু লর ইংরোন্ড বাযতফাীয থোন
ভতাভত না বনলই বাযতলে মু িযত থদ বালফ থঘালর্া
েলয। এয প্রবতফালদ বফববন্ন প্রলদ থেলে েংলেব

ফাংরায প্রধানভন্ত্রী পজরু র ে এফং আালভয প্রধানভন্ত্রী
ভম্মদ াাদু ল্লা ভুবরভ রীলগ থমাগদান েলযন, মায পলর
রীলগয বক্ত ফহুগুন ফৃ বি া। এযয বদ্বতী বফশ্বমু লিয
ভ বাযতী যাজনীবত

জবির আোয ধাযন েযলর,

থই অফস্থায ূ র্ঘ ু লমাগ বনল বজন্না  ভুবরভ রীগ বদ্বজাবত তলেয বববিলত বাযলত এেবি ৃেে ভুবরভ যাষ্ট্র
গঠলনয দাবফ জানান। ১৯৪০ ালর ভুবরভ রীলগয রালায
অবধলফলন বজন্না বাবতয বাললর্ থঘালর্া েলযন,
ভুরভানযা এেিা জাবত। তালদয বনজস্ব ফাস্থান, বনজস্ব

ভন্ত্রীবাগুবর দতোগ েলয। এলত উৎাবত ল বজন্না

এরাো এফং বনজস্ব যাষ্ট্র োো উবচত।২৬

াযা বাযলত ভুবরভ ম্প্রদালে ভুবক্ত বদফ ারলনয
আহ্বান জানান এফং রীগ ১৯৩৯ ালরয ২২ বর্লেয ভুবক্ত

বিভ 

বদফ ফা বনষ্কৃবত বদফ ারন েলয।

১৯৪০ ালরয

২৩ ভাচঘ বজন্না  রীগ বাযলতয ভুবরভ ংখোগবযষ্ঠ উিযউিয-ূ ফঘ অঞ্চরগুবরলে বনল এেবি স্বতন্ত্র 

াফঘলবৌভ যাষ্ট্র গঠলনয প্রস্তাফ েন েলযন। এই প্রস্তাফই
বফখোত ‘রালায প্রস্তাফ’ নালভ বযবচত। উলল্লখে এই
প্রস্তালফয থোো ‘াবেস্তান’ লেয উলল্লখ না োেলর
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যফতঘীোলর এবি ‘াবেস্তান প্রস্তাফ’ নালভই বযবচত ।

এই অফস্থা বিলভট এিবরয থঘালর্া ভলতা ১৯৪৭

থম ভানু লবি (বজন্না) এেভ ‘বন্দু-ভুবরভ ঐলেেয দূ ত’

এয ২৪ ভাচঘ রর্ঘ ভাউটফোলিন বাযলতয ফলড়ারাি ল

বললফ যাজননবতে জীফন শুরু েলযবছলরন, বতবনই
থলমঘন্ত তুলরবছলরন াবেস্তালনয দাবফ। াম্প্রদাবেতা থম

আলন। ফহু থচষ্টা েলয বতবন বাযত বফবাজনলে

েত বংেয লত ালয বজন্নায োমঘেরা বছর তায ফাস্তফ

বফবালগয বযেল্পনা থঘালর্া েলযন। েংলে থদ বফবালগয

উদাযর্।

তীি বফলযাবধতা েযলর দাোয াত থেলে যক্ষা াফায

১৯৩৯ ালর বদ্বতী বফশ্বমু ি শুরু লর বাযতফাীয
াামে রালবয উলেলে বিবি যোয ১৯৪২ ালর োয
স্টোলপার্ঘ বক্রলে দূ ত বললফ বাযলত াঠা। বেন্তু
প্রস্তালফ ূ র্ঘ স্বাধীনতায উলল্লখ না োো এফং বাযত
বফবালগয লযাক্ষ ইবেত োো বক্র বভন ফেেঘ । এই
বভলনয ফেেঘতায চূ ড়ান্ত বযর্বত র ১৯৪২ এয বাযত
ছালড়া আলন্দারন। গান্ধীজী ‘েলযলে ইা ভলযলে’ র্াে বদল
বাযত ছালড়া আলন্দারন শুরু েলযন। াযা বাযলত
আলন্দারন ছবড়ল ড়লর বিবি যোয প্রচণ্ড দভননীবতয
াালমে আলন্দারন দভন েলযন। এবদলে আজাদ বন্দ
ফাবনীয োমঘেরা  ১৯৪৬ এয থনৌ- বফলরা বিবি
যোযলে আতবঙ্কত েলয। এই বযবস্থবতলত ফলড়ারাি
ালবর তাাঁয বনজস্ব বযেল্পনা থ েলযন, মবদ বজন্নায

আিোলত ালযনবন। অফললল ৩যা জুন বতবন বাযত

জনে থল মঘন্ত তাযা এই প্রস্তাফ থভলন থন। াবেস্তান যাষ্ট্র
ৃ বষ্ট লর বজন্না ম্পূ র্ঘবালফ খুব লত ালযনবন, োযন
বতবন ভে ফাংরা  াঞ্জাফলে াবেস্তালনয অন্তবুঘক্ত েতলয
থচলবছলরন।

তাই

ভাউটফোলিন থঘাবলত

াবেস্তানলে

‘বফেরাে  েীিদগ্ধ’ ফলর আখোবত েলয বতবন এই
প্রস্তাফ থভলন থনন। অফললল ১৯৪৭ এয ৪ঠা জুরাই বিবি
ারঘালভলট ‘বাযতী স্বাধীনতা’ আইন া  এফং ১৮ই
জুরাই থবি যাজেী অনু লভাদন রাব েলয। এযয ১৫ই
আগস্ট আল থই শুবক্ষর্ মখন বাযতফাী তালদয
োবিত স্বাধীনতা রাব েলয। অফান ঘলি দীঘঘ ১৯০
ফছলযয বিবি অালনয। তলফ বাযত স্বাধীনতা থলর
তায বযর্াভ থম বালরা বন ইবতা তায াক্ষী আলছ।
স্বাধীনতায বযর্াভ থমিা লবছর থিা ইংলযজলদয

এেগুাঁলবভ ভলনাবালফয জনে তা ফেেঘ । অফললল বিবি

অানলে ায ভাবনলবছর।

যোয ১৯৪৬ এয ভালচঘ বতন দলেয ভন্ত্রী বভন বাযলত

এখন প্রশ্ন র বাযত বফবাগ বে অবনফামঘ বছর?
থোলনাবালফ বে থদবাগ এড়ালনা থমত না? বন্দু ভুবরভ

াঠান। অলনে দয েলােবলয য রীগ এফং েংলে
েোবফলনি বভলনয প্রস্তাফ থভলন থন। প্রেলভ যাজী না
লর লয েংলে বভন প্রস্তাবফত অন্তফঘতঘীোরীন
যোলয থমাগ বদলত ম্মত , বেন্তু ভুবরভ রীগ যোলয
থমাগ বদলত অস্বীোয েলয। ফলড়ারাি ালবর ১২ আগস্ট
থনরুলে ভন্ত্রীবা গঠলনয আহ্বান জানালর উলিবজত
ভুবরভ রীগ ১৬ আগস্ট প্রতেক্ষ ংোলভয র্াে থদ।
ফাংরায থালন ীদ ু যাফবদঘ বযচাবরত ভুবরভ রীগ
যোয  যোবয ভদতুস্ট গুণ্ডালদয লমাবগতা ১৬ই
আগস্ট থেলে বতনবদন েরোতায ফুলে ফোে দাো, রু ণ্ঠন
 তোোণ্ড ংগবঠত । ইংলযজ ম্পাবদত থস্টটভোন
বত্রো এই ঘিনায জনে যাবয রীগ ভন্ত্রীবা 
প্রধানভন্ত্রী ু যাফবদঘলে দাী েলয। যফতঘীলত ূ ফঘফে,
বফায, াঞ্জালফ এেই ঘিনা ঘলি।

ঐলেেয ভলধে বদলই থতা ু চতুয োজঘলনয ফাংরা বাগলে
(১৯০৫) রুলখ বদলবছর ফাঙারী। তলফ স্বাধীনতায ভ তা
আয এেফায ম্ভফ বন থেন? ধভঘী বফলবদ োেলর
বাযতফাী দীঘঘবদন এোলেই ফফা েলয এললছ।
াধাযন ভানু ল থতা থদবাগ চাবন। তাযালতা থদবালগয
জনে প্রস্তুত বছরনা এফং অন্তয থেলে তাাঁযা তা থভলন বনলত
ালযবন। তাই প্রশ্ন ঠা স্বাবাবফে তালর থেন বাযতফলঘ
বাগ র?
প্রচবরত ধাযনা র ভম্মদ আবর বজন্না  ভুবরভ
রীগ বাযত বালগয জনে দাী। বজন্নায বদ্বজাবত তে,
অনভনী , আলালীন, এেলযাখা নীবত বাযতবফবাগলে
অবনফামঘ েলয তুলরবছর।

এিা বঠে থম, থদবালগয জনে

বজন্না অলনেিাই দাী বছর। বেন্তু শুধু বজন্না এো ন
এলক্ষলত্র বিবিলদয লড়মন্ত্র েভ দাী বছরনা। োযন
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ভুবরভযা মখনই েংলেলয বফলযাধীতা েলযলছ তখনই

[৮]

বিবিযা ভুবরভলদয ক্ষ বনললছ। আফায এিা বঠে

[৯]

,

ও

েংলেল থনরু,োলিলরয থম গুরুত্ব বছর বজন্নায ততিা

[১০]

,

,

বছরনা। তাই বজন্নায যাগ েযািাই স্বাবাবফে। বজন্না তাই
থদবালগয বিালন্ত অনড় বছলরন। ১৯৪৬ ালরয দাোয
য েংলে থনতাযা ফুলঝ বগলবছলরন থদবাগ অবনফামঘ।
এই বযবস্থবত রক্ষে েলয আই. ব. এ.-এয দে
থলন্ডলযর ভুন ফলরবছলরন, ‘ঐেেফি বাযলতয লক্ষ

,

, ২০১৩,
[১১]
,

, ২০১৯,

[১২]
[১৩]

এই

প্রস্তালফ

েংলেলয

অনোনে

থনতৃফৃ লন্দয

ম্মবত

,
,
,

[১৬]
,

, ২০১২,

[১৭]

৬২-৬৩ ।
,

,
[১৮]
,

, ২০২০,

[১৯]
[২০]

,

ও

,

বজন্নায এেলযাখা ভলনাবাফ  বিবিলয চাতুমঘতা– এ

[২৩]

,

৩৪৭-৩৪৮।

[২৪]

ও
,

[২৫]

[২৬]

ইংলযজলে না।‛২৯

[২৭]
[২৮]

[২]

, ১৯৯৮,
,

[৩]

ও
,

, ২০১৪

[৪]

,

[৫]
[৬]
[৭]

ও
,

,

ও

,

,
, ২০১৬,
,

,

, ৮৬৭।

,

,

, ২৫।

, ২৭।
,

,

, ১২।

১৯০
.

৩৩১।

,
,

.

,
,

,

, ২০০৪,

,

ও

[২৯]

১৫৭।
,

২৯১।

, ৪০৩।

,

,

(১৮৮৫-১৯৬৪),

, ও

তে। ........ আভযা থমন বজন্নালেই ুলযাুবয দাী না েবয,

৬৫৫ ।

৩৪৯ ।

,

২০১৬,

),

,

,

, ২০২০,

ূ র্ঘ তে ন, েংলে বাগ েবযল বনর, এিা অলনেিা

(

৪৩৫ ।

ও

৩৪৭।

,

১৬৬ ।
, ও

,

[১]

),

,

[২২]

বঠে। তাাঁয বালা, ‚ ইংলযজ বাগ েলয বদল থগর এিা

(

, ১৯৯৯,

তাই ফরা মা জাতী েংলেলয অদূ যদবঘতা,

তাই এ প্রলে থফাধ অন্নদাঙ্কয যালয বফলেলর্ই

৬৫ ।
,

৩৪৫ ।

ফবেছু বভবরল বাযত বাগলে অবনফামঘ েলয তুলরবছর।

৬৩৫।

,

,

বছরনা।

,

১০৭ ।

,

[২১]

২৮

৬৩৩।

ও
,

থচষ্টা েলযবছলরন। বেন্তু বজন্না তালত যাজী বন। তাছাড়া

,

৫৮।

[১৫]

প্রধান ফায প্রস্তাফ বদল গান্ধীজী ভবযা ল এেিা থল

.

,

২৭
বন্দুলদয ম্মবত আদালয ম্ভাফনা থফী।’

অিুি যাখায জনে বজন্নালে স্বাধীন বাযলতয প্রেভ যোলযয

.

১০১ ।

,

,

,

থভলন বনলিন থদবাগ অফেম্ভাফী। মবদ থদলয ঐেে

,

ও

[১৪]

ফুঝলত াযলরন থম, থফীযবাগ েংলে থনতাই অফললল

১৫৮ ।

১৭ ।

ভুবরভলদয ম্মবত আদালয থচল বফবক্ত বাযলতয লক্ষ

রর্ঘ ভাউটফোলিন বাযলতয দাবত্ববায থনায য

,
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১৯০ ।
,

৩৩২।

৩৩২।
ও

,

ও

১২৮।
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