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কেন ভারতই? 

 

আজনের মিষয় হনলা “মিটিশ শাসন: পামেস্তান ও ভারত”। আিরা িতত িাননর 

“আজনে”-নত েীভানি এলাি? ইমতহাস হনলা এিন গুরত্বপূর্ত  মিষয় যানে আিরা 

সিমিগতভানি এমড়নয় চনলমি। এনে অপরানের শামিল েরা চনল। মুসমলিরা 

ইমতহাসনে এতটাই এমড়নয় চনলনি কয, তারা িতত িানন তানের কিৌমলে ইমতহাস িা 

অতীত সম্পনেত ও োরর্া রানে না। আপমন কোননা িসমজনে মগনয় োউনে ইসলানির 

ইমতহাস িা হজরত মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লানির জীিন সম্পনেত  মেছু 

মজজ্ঞাসা েরনল কেেনিন অমেোিংশই উত্তর মেনত পারনি না। অথচ, আিানের 

েিত মিশ্বাসই োাঁমড়নয় আনি ইমতহানসর উপর, অতীতনে োরর্ েরার উপর, ইমতহাস 

লালন ও অধ্যয়ননর উপর। ইসলাি েী? ইসলাি েীনসর উপর আিানের িানে 

এনসনি? ইসলাি এনসনি Precedent তথা পরম্পরার িাধ্যনি। পরম্পরা েী? 

পরম্পরা হনলা অতীনতর এেটি উোহরর্, যা অনুসরর্ েরা হয়। মুসমলিনের জন্য 

অনুসরর্ীয় হনলা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লানির জীিন, মতমনই আিানের 

Precedent িা পরম্পরা। কুরআনন আল্লাহ িনলন, 

لِۡ فِیۡ  لَُکمۡ  َکانَۡ لَقَدۡ  َوۃ ۡ ّللٰاِۡ َرُسو  َحَسنَۃۡ  اُس   

অিশ্যই কতািানের জন্য রাসূলুল্লাহর িনধ্য রনয়নি উত্তি আেশত । [সূরা আহজাি: ২১] 

 

আল্লাহ আিানের িলনিন, রাসুনলর জীিননে অনুসরর্ েরনত। কুরআনন আল্লাহ 

আরও অননে নিীগনর্র জীিননর আনলাচনা েনরনিন যানত আিরা অনুসরর্ েরনত 

পামর, তানের কেোননা পনথ চলনত পামর, মশক্ষা মননত পামর। যানত আিরা অতীত 

সম্পনেত  কজনন মশক্ষা গ্রহর্ েরনত পামর। আল্লাহ তায়ালা কুরআনন আিানের িনলন,  

ا اَفَلَمۡ  ُرو  َۡ فِی یَِسی  ِضۡال  ا ر  ُظُرو  فَۡ فَیَن  نَۡ َعاقِبَۃُۡ َکانَۡ َکی  ِلِهمۡ  ِمنۡ  الَِّذی  قَب   

তারা মে পৃমথিীনত ভ্রির্ েনরমন অতঃপর কেনেমন তানের আনগ যারা মিল তানের 

পমরর্াি েী হনয়নি? [সূরা মুহাম্মাে : ১০] 
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যাও, তানের ভূমিনত, যারা কতািানের আনগ এনসমিল, কেনো তারা েী েী েনরনি। 

ইমতহাস অধ্যয়ন ব্যতীত নিী-রাসুনলর জীিন, আচার আচরর্ সম্পনেত  মেছুই জাননত 

পামর না, তাাঁর পরিতী অনুসারী এিিং পযত ায়ক্রনি আসনত থাো উম্মাহ সম্পনেত  

জাননত পামর না। এই অধ্যয়ননে িলা হয় ইলমুল হামেস, যা ইলমুল মরজালনে 

অনুসরর্ েনর চনল। ইলমুল হামেস ইলমুল মরজানলর উপর মনভত রশীল।  

নিী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লানির ইমতহাস মেছু িানুনষর পরম্পরায় 

এনসনি, আিানের এই িানুষজননে অধ্যয়ন েরনত হনি। সুতরািং, আমি বুোনত চাই 

ইমতহাসই জীিন। এটাই আিানের পমরচয়। আপনার মিশ্বাস এর উপর োাঁমড়নয় আনি। 

আিরা যমে ইমতহাস না জামন আিানের মিশ্বাস দূিতল হনয় পড়নি।  

ইমতহাস না জানা িানুনষর দৃিান্ত হনলা পথহারা নামিনের িনতা। এজন্যই 

আিানের উমচত ইমতহাস জানা, পড়া। ইসলানির হারাননা কগৌরি, কসানালী অতীত 

মিমরনয় আননত ইমতহাস পড়নত হনি। যমে চান আিানের উস্তােগর্ মিনশ্বর কসরা 

কসরা জায়গায় মশক্ষাোন েরুে, সিোনন কনতৃত্ব মেে তাহনল আিানের জাননত হনি 

আিানের অতীত েী মিল। জাননত হনি আিানের পূিতপুরুষনের করনে যাওয়া কসানালী 

অতীতনে। আিানের আনলাচনা হনি এই আনলানেই... 

মননজনে জাননত হনল আপনার মননজর পূিতপুরুষনেরও জাননত হনি। জাননত 

হনি আপমন জনের আনগ মে ঘনটনি? োরর্ এটা আপনার পূিতপুরুষনের সানথ 

সম্পূর্তভানি সম্পৃক্ত। 

উপিহানেশ গঠিত হনয়নি মতনটি কেশ মননয়: ভারত, িািংলানেশ ও পামেস্তান। 

আিানের ইমতহাস এিিং আিানের পুিতপুরুনষরা ২০০ িির মিটিশ রানজর অেীনন মিল।  

মিটিশ রাজ েী? সহজ েথায় মিটিশ রাজ হনলা ভারনত মিটিশনের শাসন। রাজ অথত  

শাসন। অিােশ শতনের িধ্যভাগ কথনে মিিংশ শতাব্দীর িধ্যভাগ পযতন্ত প্রায় ২০০ 

িির েনর ভারত উপিহানেনশর মসিংহভাগ এলাো শামসত হনয়নি তানের দ্বারা। এই 

শাসনন সহনযাগী মহনসনি মিল ইস্ট ইমিয়া কোম্পামন। এেটি ভুল োরর্া আনি কয, 

অনননে িনন েনর ইস্ট ইমিয়া কোম্পামন মিটিশ সরোনরর আনেশ িা মনয়ি ব্যতীত 

সম্পূর্ত  স্বােীনভানি মননজরা শাসন েরত।  

মেন্তু এটা ভুল োরর্া। মনঃসনেনহ তারা কোম্পামন মহনসনি ব্যিসা েরনত 

এনসমিল, মেন্তু পনর তারা রুমলিং পাটিত  হনয় যায়৷ তানের মনজস্ব সািমরেিামহনী মিল। 
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মিটিশ সরোনরর সরাসমর িেেপুি মিল এই কোম্পামন। কোম্পামনর কশয়ার ও 

মুনািায় অিংশ মিল মিটিশনের এমলট ক্লাস, মিটিশ এিমপ ও মিটিশ সরোনরর। ১৭ 

শতনের কশষমেনে ও ১৮শ শতনের শুরুর মেনে এই কোম্পামনর প্রায় ২৪% কশয়ার 

মিল British and Beasts-এর হানত, কয োরনর্ ওনয়স্ট ইমিনজ োস ব্যিসা িন্ধ 

হনত েীঘত োল সিয় কলনগনি। কেন সিয় কলনগনি কসটা অিশ্য ভানলা এেটি প্রশ্ন! 

আটলামিে কেভ কেড িানিজামতর ইমতহানস ভয়িংের এেটি অধ্যায়। িানুষ 

হনলাোস্ট মননয় হাহাোর েনর। মেন্তু আপনারা মে জাননন ইমতহানসর অন্যান্য 

মিপযত নয়র িনধ্য অন্যতি এেটি িারাত্মে মিপযতস্ত অধ্যায় হনলা এই আটলামিে কেভ 

কেড। কযোনন প্রায় ১০০ মিমলয়ননর িনতা পমিি আমিোননের অপহরর্ েনর োস 

মহসানি মননয় যাওয়া হনতা আটলামিে িহাসাগর মেনয়। কেিলিাত্র ৬% োসরা উত্তর 

আনিমরো কযনতা। িামে ৯৪% কযনতা েমক্ষর্ আনিমরো আর কেন্দ্রীয় আনিমরোয়। 

তানের কোননা কোাঁজই পাওয়া যায় না। ১৪৫০ কথনে ১৮৫০ পযতন্ত, প্রায় ৪০০ িির 

েনর এই ব্যিসা চনলনি। প্রায় ১০ কোটি িানুষনে আটলামিে মেনয় অপহরর্ েনর 

মননয় যাওয়া হনয়নি। সিত মনম্ন সিংখ্যাটি ১ কোটি ১০ লক্ষ এিিং সনিত াচ্চ ১০ কোটি।  

আপনারা এেন কেনেন কয ব্ল্যাে লাইভস ম্যাটার মশনরানানি োনলা চািড়ার 

কলানেনের অমেোর রক্ষার আনোলন চলনি। যারা এসি আনোলন েরনি তারা 

ঐসি োসনেরই উত্তরসুরী। যানের েনর মননয় যাওয়া হনয়মিল তানের ইচ্ছার মিরুনে, 

যারা মননজনের পমরচয় হামরনয়নি, মিন্ন হনয় মগনয়নি মূল কথনে। তানের ইমতহাস 

মুনি কেওয়া হনয়নি। এনের িনধ্য মুসমলি আমলিও মিনলন। এসি মুসমলি 

স্কলারনের গামিয়া, কসননগাল ইতযামে কেশ কথনে োস মহনসনি মননয় যাওয়া 

হনয়মিল। এেটা িই এনক্ষনত্র আমি পড়নত িলনিা, যার নাি হনলা “Servants of 

Allah” যার কলেে হনলন মসলমভয়ান এ. মডয়ি।  

মিটিশ এিমপরা ১৮শ শতনে এই োসব্যিসা িন্ধ েরা মননয় মিতনেত  মলপ্ত মিল। 

অনননেই চামচ্ছল না এই ব্যিসা িন্ধ কহাে, োরর্ ওনয়স্ট ইমিনজর এই 

জায়গাগুনলানত তানের মিমননয়াগ মিল। তারা ওনয়স্ট ইমিনজ োসনের ব্যিহার েনর 

আে িমলনয় প্রচুর লাভ েরমিনলা, এই োরনর্ই োসব্যিসানে িাাঁমচনয় রাো তানের 

জন্য অতযন্ত েরোমর মিল। এ োরনর্ই থিাস ক্লােত সন, উইমলয়াি উইলিারনিানসত র 

িনতা কলানেরা োসব্যিসানে িন্ধ েরনত চায়মন।  
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এেইভানি ইস্ট ইমিয়া কোম্পামনও এিন আচরর্ েনরনি, োরর্ এনতও 

মিটিশনের মিমননয়াগ মিল। ইস্ট ইমিয়া কোম্পামন প্রমতমিত হয় ১৬শ শতনে। িলনত 

কগনল রার্ী এমলজানিথ প্রথি এই কোম্পামন প্রমতিা েনরন। তানের ব্যিসা েরার 

লাইনসন্স কেন। তারা মূলত জাহানজ েনর তানের িামর্জয পমরচালনা েরনতা।  

এভানিই উপমননিশিানের শুরু হয়। ব্যিসার িাধ্যনি। মিটিশ, কিঞ্চ, পর্তত গীজ 

ও ইউনরাপীয়রা তানের জাহাজ মননয় িামর্জয েরনত সাগনর সাগনর কির হনয় পনড়, 

নানা কেনশ এনস িসমত েনর, স্থানীয়নের সানথ ব্যিসা শুরু েনর। তারা কেেনলা 

স্থানীয় কলানেরা কোননা কযাগ্য শাসে দ্বারা শামসত হনচ্ছ না। তানের দূিতল মহনসনি 

কেেনতা এসি উপমননিশিােীরা। অতঃপর সািমরে শমক্ত মেনয় তানেরনে েেল েনর 

উপমননিশ স্থাপন েরা হয়।  

তাই অনেমলয়া, েমক্ষর্ আমিো, পূিত  আমিোর কিমশরভাগ অঞ্চল এিিং পনর 

ইমিয়ানত ১৭শ শতনে েনলামন হয়। এর আনগ হয়মন োরর্ তারা কেনেমিল তারা 

কযসি শাসেনের অপসারর্ েনর উপমননিশ স্থাপন েনরনি মুঘলরা তানের কচনয় 

শমক্তশালী। মুঘল শাসননর কগাড়াপত্তন হয় ১৬শ শতনে, প্রথি মুঘল সম্রাট িাির 

মেমল্ল সালতানানতর পতন ঘটিনয় ক্ষিতায় আনসন। কলামে সাম্রানজযর অিমশি 

ক্ষিতার পতনও তেন হয়। সুতরািং, ১৫১৬ সানল জমহরুমিন িাির উত্তর ভারত এিিং 

কলামেনের ক্ষিতা কথনে সমরনয় মসিংহাসনন িনসন। ৩য় শাসে আেির, মতমন মিনলন 

এে মিতমেত ত শাসে রাজয িড় েনরন, তার নামত শাহজাহান ও তার কিনল 

আওরঙ্গনজি আলিগীর সিনচনয় ক্ষিতাের শাসে মিনলন, মতমনই এেিাত্র মুসমলি 

শাসে মযমন ভারনতর ৯৫% এলাো শাসন েনরনিন। মতমন ১৬৫৮ কথনে ১৭০৭ 

পযতন্ত শাসন েনরন, িারা যান ৮৯ িির িয়নস। েীঘত  ৫০ িির শাসন েনরন মতমন। 

মতমন এেটি শমক্তশালী ভারত করনে যান, যমেও প্রমতমনয়ত যুনের োরনর্ অননেটা 

দূিতল হনয় পনড়। প্রায় ২৫ িির েনর নানা মিনরাহ-মিনক্ষাভ এই শাসননে এিিং 

ভারতনে মেছুটা মপমিনয় করনেমিল। তার সাম্রাজয মিল মিশাল। মতমন ২৫ িিনরর জন্য 

আর মেমল্লনত মিনর যানমন, েমক্ষনর্ কথনে িারাঠা মিনরাহ সহ অন্যান্য মিনরাহ েিনন 

ব্যস্ত মিনলন। মতমন ১৭০৭ সানল িারা যান, কসই সিনয় ভারনতর অথত নীমত উন্নমতর 

চরি কশেনর মিল, এতই উন্নত কয সেল ইউনরাপীয় রাজানের সম্পে এেত্র েরনল 

তৎোলীন ভারনতর অথত নীমতর সিান হনি না। আওরঙ্গনজনির মিমলটামর পাওয়ার 
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সহ এেটা কেশ শাসন েরনত যা যা েরোর তার সিই মিল অসাোরর্, সেল 

ইউনরাপীয় শমক্তর সমম্মমলত শমক্তর র্তলনায়ও কিমশ। দুমনয়ার ২৪% সম্পমত্ত মিল 

ভারনতর। এটি মিল এেটি পাওয়ারহাউস। অনননে প্রশ্ন েনরন ভারত যমে এতই 

শমক্তশালী হয় তারা কেন কটেননালমজনত দুমনয়ানে কনতৃত্ব কেয়মন? উত্তর হনলা, যেন 

রাজয শমক্তশালী হয়, সম্পেশালী হয়, যেন তারা অননে স্বর্ত  থানে তেন কেো যায় 

তারা মিজ্ঞানী ততমর েনর না, িরিং প্রনয়াজনীয় সি কটেননালমজ মেননত থানে। 

োতানরর েথাই েরা যাে, তারা সাইমিস্ট মেনন কনয়, কটেননালমজ মেনন কনয়। 

আিরা জামন, প্রনয়াজন আমিস্কানরর প্রসূমত, ইউনরাপ মিল গরীি এজন্যই তারা নানা 

মিজ্ঞানী আর মচন্তে ততমর েনর। ম্যানুিযােচার, আমিষ্কার ইতযামে কক্ষনত্র তারা পথ 

খাঁ জমিল যানত েনী হনত পানর। মুঘলরা ইনতািনধ্য েনীই মিল, তাই তারা ইউনরাপীয় 

কটেননালমজগুনলা মেনন মনমচ্ছনলা, ইউনরাপ কথনে যা-ই ভানলা আর েরোমর িনন 

হনতা তা-ই মেনন মননতা তারা৷ োরর্ তানের অননে টাো মিল। ভারত তেন 

সিনচনয় উন্নত েটন রপ্তামন েরনতা, সিনচনয় উন্নত োপড় িানানতা।  

করািান আিনলর শুরুনত করািান মসনননট তেন এেটা আনলামচত মিষয় মিল; 

তা হনলা করািান নারীনের ভারতীয় োপনড়র অনুরাগী হওয়ার েথা। 

 

মুঘল  তন 

প্রশ্ন িকলা, ব্রিটিশরা েমতায় একলা র্ীভাকব? সিজ্ উত্তর িকলা, ভাকের নজ্াকর। 

নসখাকন এর্টি শূন্যস্থান ব্রছল, তারা একস তা পূর্ক  র্করকছ। তারা র্খকনা স্বকেও 

ভাকবব্রন নে তারা ভারকতর অল্প এর্টা অাংশ শাসন র্রকব, পুকরা ভারতকর্ শাসন 

র্রা নতা দূকর থার্। ১৭০৭ সাকল আওরঙ্গকজ্ব র. মারা োওয়ার  র তার উত্তরসূরীরা 

েমতা রো র্রকত  াকরব্রন। এর ইব্রতিাস খুব ব্রবস্তর ব্রবষয়। আমার প্রব্রতটি র্থার 

ন ছকন একর্র্টি বই আকছ। আব্রম বলব্রছ না নে আব্রম সবগুকলা বই  কেব্রছ। আব্রম 

আ নাকদর নবাঝাকত নিষ্টা র্রব্রছ নে ভারকত মুঘল সাম্রাকজ্যর ইব্রতিাস র্তটা 

ব্রবস্তর। আব্রম আ নাকদর সামকন এই ইব্রতিাকসর নছাট নছাট খণ্াাংশ উ স্থা ন 

র্রব। আ নাকদর এসব ব্রবষকয় ব্রবস্তাব্ররত জ্ানকত িকল অবশ্যই বই  েকত িকব, 

আ নার সন্তানকর্ জ্ানাকত িকব এই ইব্রতিাস।  
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আ ব্রন আজ্ এখাকন ইাংল্যাকন্ড বকস আকছন র্ারর্ আ ব্রন এর্জ্ন অথক ননব্রতর্ 

শরর্াথী। নবব্রশরভাে নলাকর্রা এখাকন আকস উন্নত জ্ীবন ো কনর জ্ন্য। বাাংলাকদশ, 

ভারত,  াব্রর্স্তান ইতযাব্রদ এলার্া নথকর্ োরা আকস তারা মূলত অথক ননব্রতর্ 

শরর্াথী। ব্যব্রতক্রম খুব র্মই আকছ৷ আ নারা বা আ নার পূবকপুরুষ এখাকন একসকছন 

র্ারর্ আ নার নদশ এখানর্ার মকতা সুকোে সুব্রবধা আ নাকর্ নদয় না। েব্রদ ব্রদত 

তকব আ ব্রন নদকশই থার্কতন, ব্রনকজ্র আত্মীকয়র সাকথ বসবাস র্রকতন। 

আ ব্রন এখাকন একসকছন র্ারর্ এখাকন ভাকলা আকছন। আ নার িাব্রিদা পূরর্ 

িকচ্ছ এখাকন। ব্রর্ন্তু উ মিাকদকশ নর্ন এত দুনীব্রত, এত দাব্ররিয?  

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ক  এর্টি  কয়ন্ট, এসকবর র্ারর্ র্ী?  

র্ী র্ারকর্ আ নার বাবা-দাদাকদর একদকশ আসকত িকলা? একস টযাব্রি িালাকনা 

বা ব্র জ্জা নডব্রলভাব্ররর মকতা র্াজ্ র্রকত িকচ্ছ? ব্রর্ছুকেকত্র অবশ্য অবস্থার উন্নব্রত 

িকয়কছ। আ নারা নলখা ো র্কর অকনকর্ ইব্রিব্রনয়ার, ডাক্তার ইতযাব্রদ অবস্থাকন 

োকচ্ছন। আ নার ব্রনকজ্র সমাজ্,  ব্ররবাকরর নর্াকনা নবাঝা না িকয় এমন ব্রর্ছু র্রা 

অবশ্যই ভাকলা।  

এজ্ন্যই ব্রিটিশ শাসনকর্ বুঝা গুরুত্বপূর্ক ।  

মুঘলকদর  তন িকলা র্ারর্ আওরঙ্গকজ্কবর মৃত্যযর  র তার বাংশধকররা 

েমতা ধকর রাখকত  াকরব্রন। তাাঁর মৃত্যযর মাত্র ৫০ বছর  র ১৭৫৭ সাকল বাাংলায় 

ভারকতর এমনব্রর্ সারা ব্রবকের তৎর্ালীন সবকিকয় ধনী অঞ্চকলর মুঘল শাসর্ 

ব্রসরাকজ্াকদৌলার সাকথ  লাশীর প্রান্তকর ব্রিটিশকদর যুদ্ধ িয়। 

বাাংলা ব্রছল মুঘলকদর প্রার্কর্ন্দ্র। েখন বাাংলা তাকদর িাতছাো িকয় নেল, সাকথ 

সাকথ মুঘলকদর অথক নীব্রত নভকঙ্গ  েকত লােকলা। আ নার অথক নীব্রত দূবকল িকল 

আ ব্রন নসনাবাব্রিনীর সরবরাি নজ্াোকত  ারকবন না। আর নসনাবাব্রিনী না থার্কল 

আ ব্রন রাজ্য  ব্ররিালনা র্রকত  ারকবন না। মুঘলকদর সাকথও এমনটাই ঘকটব্রছল। 

সপ্তদশ শতাব্দীত ব্রিটিশরা মুঘল সম্রাট জ্ািাঙ্গীকরর অনুমব্রত ব্রনকয় ভারকত 

বাব্রর্জ্য ঘাাঁটি স্থা ন র্কর। প্রথকম গুজ্রাকটর সুরাকট তারা বাব্রর্জ্য র্রার অনুমব্রত 

 ায়, নসখাকন ঘাাঁটি ততব্রর র্কর। শািজ্ািান আর আওরঙ্গকজ্কবর সমকয় আরও ব্রর্ছু 

বাব্রর্জ্য ঘাাঁটি স্থা ন র্কর মািাজ্ আর র্লর্াতায়। এই ব্রতনটি জ্ায়োই ব্রছল ব্রিটিশকদর 

প্রধান বাব্রর্কজ্যর আস্তানা। এই বাব্রর্জ্য ঘাাঁটিগুকলা সমগ্র ভারতকর্ ব্রঘকর ব্রছল। সুরাট 
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িকলা ভারকতর  ব্রিম, মািাজ্ িকলা দব্রের্-পূবক  এবাং র্লর্াতা িকলা পূবক  অাংশ। 

এখান নথকর্ই ব্রিটিশরা ত্যলা, র্া ে, মশলা ইতযাব্রদর ব্যবসা  ব্ররিালনা শুরু র্কর। 

প্রাথব্রমর্ভাকব ব্রিটিশকদর প্রধান আগ্রি ব্রছল মশলা। র্ারর্ তখন নতা ইউকরাক  

নর্াকনা ব্রিজ্ ব্রছল না। তাই খাদ্য সাংরের্ র্রার জ্ন্য মশলা ব্রছল তাকদর জ্ন্য খুব 

গুরুত্বপূর্ক  উ াদান। মশলার মকে অন্যতম ব্রছল লবঙ্গ। লবঙ্গকর্ তখন নসানার 

ব্রব রীকত ওজ্ন র্রা িকতা। নতা, বুঝকতই  ারকছন লবঙ্গ র্তটা গুরুত্বপূর্ক   ণ্য 

ব্রছল!  

এতই গুরুত্বপূর্ক  ব্রছল নে তারা িাজ্ার মাইল  াব্রে ব্রদকয় তারা একসব্রছল এই 

বাাংলায়। সমুি কথ ঝে-ঝঞ্ঝা  ােও ব্রদকয়, জ্লদসুযকদর এব্রেকয়। তখন  ত্যক ব্রেজ্রা 

সমুি িকষ নবোকতা। জ্লদসুযতার ব্রর্াংবদব্রন্ত ব্রছল তারা।  

মুঘলকদর এই এর্টাই দুবকলতা ব্রছল। আর তা িকলা, তাকদর নর্াকনা ননৌবাব্রিনী 

ব্রছল না। অন্যব্রদকর্ অকটামানকদর ননৌবাব্রিনী ব্রছল খুবই শব্রক্তশালী। তারা পুকরা 

ভূমেসাের ব্রনয়ন্ত্রর্ র্রকতা। ইউকরা ীয়কদর তাই অকটামানকদর অনুেত নথকর্ই 

বাব্রর্জ্য র্রকত িকতা অকনর্টা। তাই ইউকরা ীয়রা বাব্রর্কজ্যর নত্যন  থ খুাঁ জ্ব্রছল। 

অকটামানরা অন্যব্রদকর্ ব্রজ্িাদ িাব্রলকয় োব্রচ্ছকলা ঐ ইউকরা ীয়কদর ব্রবরুকদ্ধ। এই ব্রজ্িাদ 

ইউকরা ীয়কদর এর্ নশািনীয় অবস্থায় নিকল নদয়। অকটামানকদর র্ারকর্ তখন 

ইউকরাক র অভযন্তকর র্ী িব্রচ্ছল তা আকরর্ ইব্রতিাস। এমনব্রর্ রার্ী এব্রলজ্াকবথও 

এই ব্রজ্িাকদ অকটামানকদর  ে ননন। রার্ী ব্রছকলন প্রকটস্ট্যান্ট, আর ইউকরাক র 

র্যাথব্রলল িািক ব্রছল তার ব্রবরুকদ্ধ। এজ্ন্য স্প্যাব্রনশ রাজ্া ব্রিতীয় ব্রিব্রল  ১৫৮৮ সাকল 

শতশত জ্ািাকজ্র এর্ ব্রবশাল ননৌবির  াঠান ইাংল্যান্ডকর্ আক্রমর্ র্রকত। নসখান 

নথকর্ই ব্রবখ্যাত স্প্যাব্রনশ ননৌবির ধ্বাংকসর ঘটনা একসকছ।  

নতা ইউকরা ীয়রা বাব্রর্কজ্যর জ্ন্য ব্রবর্ল্প সমুি থ খুাঁ জ্ব্রছল। র্লম্বাস ভারকতর 

 থ খুাঁ জ্কত ব্রেকয় নরড ইব্রন্ডয়ানকদর নখাাঁজ্  ান। ব্রতব্রন নভকবব্রছকলন ভারকত একস 

ন ৌাঁকছকছন। ননটিভ আকমব্ররর্ানকদর নর্ন ইব্রন্ডয়ান ডার্া িয়? র্ারর্ র্লম্বাস ও তার 

সাব্রথরা নভকবব্রছল তারা ভারকত একস ন ৌাঁকছকছ। তাই নসখানর্ার মানুষকদরকর্ তারা 

ইব্রন্ডয়ান নভকবকছ। ব্রর্ন্তু আসকল ভারত তখনও অকনর্ দূর। তারা নেখাকন ন ৌাঁকছকছ 

নসটা ভারত নয়, অন্য নর্াকনা জ্ায়ো এটা বুঝকত তাকদর অবশ্য অকনর্ সময় নলকে 

নেকছ। 
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র্লম্বাস নর্ন ভারকতর  থ খুাঁ জ্ব্রছকলন? ভারতই নর্ন? 

র্ারর্ ভারত ব্রছল পৃব্রথবীর সবকিক়ে ধনী ও েমতাপূর্ক  অঞ্চল। ভারত দখল 

র্রার  র মুঘলরা বকন নেল পৃব্রথবীর সবকিক়ে ধনী ও েমতাবান। মুঘলরা একর্ 

এর্টি  াওয়ারিাউস ব্রিকসকব েকে ত্যকলব্রছল। 

 

ভূমি হারাননা 

নিাি মিটিশনের ঘাটি আক্রির্ েনরন। মেছু কলােনের হতযা েনরন৷ মতমন মেছু মিটিশ 

িমেনে এেটি অন্ধোর েনক্ষ আটনে রানেন। তানের অনননেই শ্বাসরুে হনয় িারা 

যায়। মৃনতর সিংখ্যা হনি ৫০ জননরও েি। তনি এই ঘটনানে মিনটনন খি অমতরমিত 

েনর প্রচার েরা হয়। আপনারা গুগল েরনলই আঁোর কূনপর হতযা মননয় এত এত 

িামননয় কলো মরনপাটত  কেেনিন যার আসনল কোননা ঐমতহামসে মভমত্তই কনই। কেিল 

সহানুভূমত পাওয়ার জন্য মিটিশরা এসি তথ্য িামড়নয় প্রচার েনর।  

লডত  ক্লাইভ এেজন কুখ্যাত চমরত্র ভারনতর ইমতহানস। কস ইিংল্যানির কথনে 

এনস এোনন ইস্ট ইমিয়া কোম্পামনর জন্য োজ েনরমিল।  

নিানির কসনািামহনী মিল মিশাল, প্রায় ৫০ হাজার কসনা। অন্যমেনে মিটিশরা 

মিল িাত্র ৫ হাজার।  

নিানির পরামজত হওয়ার কোননা সম্ভািনাই মিল না। শুধুিাত্র তার উমজনরর 

কিইিামনর োরনর্ এই পরাজয় হয়। ১৭৫৭ সানল পলাশীর প্রান্তনর নিািনে হতযা েরা 

হয়। উমজর িীর জািরনে মসিংহাসনন িসাননা হয়। িািংলার নিাি িানাননা হয়। তাই 

োউনে অপিান েরনত এই উপিহানেনশ িীর জাির নানি ডাো হয়। েমি িনলনিন,  

জািার আজ িািংগাল 

সামেে আজ োনেন 

নািংনগ দ্বীন 

নািংনগ মিল্লাত 

নািংনগ ওয়াতান.. 

 

েমি বুমেনয়নিন, িািংলার জাির ও োমক্ষর্ানতযর সামেে, তানের না মিল কোননা 

দ্বীন, না চমরত্র, না সততা আর না কোননা রাজয।  


