ব্রিটিশ গৃহযুদ্ধ ও তার ব্যখ্যা:
ইংল্যান্ডের রাজা ও পাল্ান্ডেন্ডের
ল
েন্ডযয ১৬৪২-১৬৫১ যে রক্তক্ষয়ী ক্ষেতার সংঘর্ ল আেরা
যেখন্ডত পাই তাই ইততহান্ডস তিটিশ গৃহেুদ্ধ নান্ডে খযাত হন্ডয় আন্ডে। ইংল্যান্ডের পাল্ান্ডেন্ডের
ল
সান্ডে রাজার তিন্ডরায শুরু হয় প্রেে চাল্ন্ডসর
ল
তসংহাসন আন্ডরাহণ অোৎ
ল ১৬২৫ সাল্ সেয়
যেন্ডেই।এই গৃহেুন্ডদ্ধর োযযন্ডেই এোযান্ডর রাজতন্ত্র পাল্ান্ডেন্ডের
ল
তনয়ন্ত্রন্ডণ আসন্ডত শুরু েন্ডর,
যতেতন এই প্রেে আেরা যেখন্ডত পাই তিটিশ পাল্ান্ডেে
ল
তনন্ডজর ক্ষেতা সম্পন্ডেল সন্ডচতন হন্ডয়
ওন্ডে।
রাজা প্রেে চাল্সল ১৬২৫ সান্ডল্ তিিাহ েন্ডরন ফ্রান্ডের রাজেনযা েযােতল্ে যোিল্ম্বী
ল
যহনতরন্ডয়িা োতরয়ান্ডে। প্রততিােী যেেন্ডত
ল
তিশ্বাসী ইংল্যাে তা টেে যেন্ডন তনন্ডত পান্ডর তন।
অতল্ভার ক্রেন্ডয়ন্ডল্র যনতৃন্ডে পাল্ান্ডেে
ল
রাজা চাল্ন্ডসর
ল
োন্ডে তপটিশন অফ রাইি যপশ
েরন্ডল্ রাজা তা গ্রহণ েরার িেন্ডল্ ১৬২৯ পাল্ান্ডেেই
ল
িন্ধ েন্ডর যেন। ১৬২৯ যেন্ডে ১৬৪০
এই সেয় পন্ডি ল তততন পাল্ান্ডেন্ডের
ল
সভা না যেন্ডেই শাসন পতরচাল্না েন্ডরন, ো ‘এোেশ
িৎসন্ডরর স্বৈরাচার’ নান্ডে পতরতচত।এই সেয় স্কিল্যান্ডের তিন্ডরাহ েেন্ডনর জনয রাজার আতেে
ল
সাহান্ডেযর প্রন্ডয়াজন তেল্। তেেুিা িাযয হন্ডয়ই তততন যফিররুয়াতর ১৬৪০ সান্ডল্ পাল্ান্ডেন্ডের
ল
অতযন্ডিশন আহ্বান েন্ডরন। তেন্তু রাজার সান্ডে এই পাল্ান্ডেন্ডের
ল
সেসযন্ডেরও েতপােেয
ল যেখা
যেয়। ফন্ডল্ তততন োত্র ততন সপ্তান্ডহর পরই এই পাল্ান্ডেন্ডের
ল
সভা েুল্তিী েন্ডর যেন।
ইততহান্ডস এই পাল্ান্ডেেই
ল
‘সিল পাল্ান্ডেে’
ল
নান্ডে খযাত হন্ডয় আন্ডে।
তেন্তু পতরতিততর চান্ডপ িাযয হন্ডয়ই নন্ডভম্বর ১৬৪০ সান্ডল্ তততন আিার পাল্ান্ডেন্ডের
ল
অতযন্ডিশন আহ্বান েন্ডরন। এই পাল্ান্ডেেই
ল
ইততহান্ডস ল্ং পাল্ান্ডেে
ল
নান্ডে পতরতচত। তেন্তু
রাজা পাল্ান্ডেন্ডের
ল
সান্ডে তনন্ডজর তিন্ডরায তেটিন্ডয় তনন্ডত পান্ডরন তন। ঘিনাপ্রিান্ডহ হন্ডয়
েুদ্ধন্ডক্ষন্ডত্র রাজা পরাজজত হন ও তিচান্ডর প্রেে চাল্ন্ডসর
ল
েৃতুযেণ্ড যেওয়া হয়। ৩০ যশ
জানুয়াতর ১৬৪৯ সান্ডল্ তার েৃতুযেণ্ড োেের
ল েরা হয়।
এই গৃহেুন্ডদ্ধর চতরন্ডত্রর প্রশ্নটি তন্ডি সেন্ডয়র সান্ডে সান্ডে পাল্ন্ডিন্ডে। তিংশ শতন্ডের
প্রােতেে পোন্ডয়
ল
যস সেয় হুইগ ঐততহাতসন্ডেরা এন্ডে তপউতরিান তিপ্লি িন্ডল্ন্ডেন। এই
যগাষ্ঠীভুক্ত ঐততহাতসেন্ডের েন্ডযয অনযতে হন্ডল্ন Samuel R. Hardiner। তততন তাাঁর তিখযাত
গ্রন্থ History of Great Civil War 1642-1649-এ যেখান্ডনার যচষ্টা েন্ডরন্ডেন যেেন ভান্ডি
রাজতন্ত্র যেখান্ডন স্বৈরাচারন্ডে প্রততষ্ঠা েরার যচষ্টা েন্ডরতেল্ সাযারণ োনুন্ডর্র েো তাাঁন্ডের
োন্ডে গুরুেই পায়তন। অনযতেন্ডে তিটিশ পাল্ান্ডেে
ল
এই যগাষ্ঠীর ঐততহাতসেন্ডের োন্ডে
োনুন্ডর্র আতযোর ও আশা আোঙ্খার প্রততভূ ।
১৯৪০ এর পরিতীোন্ডল্ োর্ক্সীয় ঐততহাতসন্ডেরা তিটিশ গৃহেুন্ডদ্ধর চতরন্ডত্রর তিচার
েন্ডরন যেণী সংগ্রান্ডের তত্ত্ব তেন্ডয়। যেেন H.J. Kaye তাাঁর The British Marxist Historians: an
introductory analysis গ্রন্ডন্থ োর্ক্সীয় ঐততহাতসেন্ডের েৃটষ্টভতির েন্ডনাগ্রাহী আন্ডল্াচনা তু ন্ডল্
যন্ডরন্ডেন। তততন যেতখন্ডয়ন্ডেন োর্ক্সীয় ঐততহাতসন্ডেরা এন্ডে চাচল ও রাজার স্বৈরাচারীতার তিরুন্ডদ্ধ
নতু ন গন্ডে ওো িুন্ডজলায়ান্ডের আন্ডদাল্ন তহন্ডসন্ডি যেখান্ডত যচন্ডয়ন্ডেন। এই আন্ডদাল্ন্ডনর েূল্
যনতৃেিানীয়রা যিতশরভাগই তেন্ডল্ন অতভজাত ও নতু ন অতভজাত সম্প্রোয়ভুক্ত।
তেন্তু পরিতী সংন্ডশাযনিােী ঐততহাতসন্ডেরা পূিিতী
ল
েুই েন্ডতর যোনটিন্ডেই সম্পূণ ল
ভান্ডি যেন্ডন যনন তন। পূিিতী
ল
েুই িযখযান্ডেই তাাঁরা প্রন্ডশ্নর েুন্ডখ োাঁে েতরন্ডয়ন্ডেন। পাল্ান্ডেেন্ডে
ল
হুইগ আন্ডল্াচনায় যেভান্ডি েতহোতিত েরন্ডত তগন্ডয় েতখাতন যখাল্া েন্ডনর েন্ডর যেখান্ডনা
হন্ডয়ন্ডে তাাঁরা আন্ডেৌ েী ততখাতন তেন্ডল্ন? োরণ প্রোণ তেন্তু সাযারণ োনুন্ডর্র েো তাাঁরা যে
যিতশ গুরুে যেন তন যসতেন্ডেই ইতিত েন্ডর। আিার োর্ক্সীয় আন্ডল্াচনায় যে আতভজাতন্ডের
এেটিন্ডেণী তহন্ডসন্ডি যেখান্ডনা হন্ডয়ন্ডে তাাঁরা আন্ডেৌ যোন এেটি সংঘিদ্ধ যেণী তেন্ডল্ন না।

তেেু অতভজাত যেখান্ডন পাল্ান্ডেন্ডের
ল
সান্ডে তেন্ডল্ন যতেতন আিার তেেু অতভজাত সেেনল
েন্ডরতেন্ডল্ন রাজতন্ত্রন্ডেই।
আেরা আোন্ডের এই আন্ডল্াচনায় যেেন যেখল্াে তিটিশ গৃহেুদ্ধ িল্ন্ডত তে যিাঝায়
যতেতন যেখল্াে এর চতরত্র সম্পন্ডেল সেন্ডয়র সান্ডে সান্ডে ঐততহাতসেন্ডের িেন্ডল্ োওয়া
েৃটষ্টভতি। তন্ডি তিন্ডিন্ডনর ইততহান্ডস যে সি ঘিনা তিন্ডিনন্ডে তাাঁর িতলোন রূন্ডপ আোর
তেন্ডয়ন্ডে, গৃহেুদ্ধ তান্ডের েন্ডযযই এেটি তান্ডত সন্ডদহ যনই।
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