Samina Naaz
Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah
Semester- IV
CC-8

The English Revolution
30 years War and Treaty of Westphalia
1618-1648 সােলর মেধ ি শ বছর ধের ক াথিলক ও
ক

কের সবেচেয় দীঘ ায়ী যু

েটে

হেয় িছল জামািনেত। এই যুে

জামানরা িছলনা, অথচ তােদর বিশ

য়

েদর মেধ ধমেক
ধান

িত হেয়িছল। এই যুে র উে খেযাগ িদক

হল য, ধমীয় িবেরাধ এে ে যতনা সি য় িছল, তার চেয় বিশ
। ি শ বছেরর যুে র

রাজৈনিতক
এই যু

জামািনর সভ তা ও সং ৃ িত

িতপ
পূ ণ িছল

অন ান যুে র চেয় পৃথক ও ত ।
িত

হেয়িছল। অথনীিতর

ে জামািনর

কৃিষ ও ব াবসা বািণেজ রও অধঃপতন হেয়িছল।
ি শ বছেরর যু
েটে
হেয়িছল,

িছল জামািনর গৃহযু । অগসবাগ এর চুি (1556) ত ক াথিলক ও

েদর মেধ এক শাি পূ ণ িন ি র আশা করা িগেয়িছল। এই চুি েত ি র
েটে

ও ক াথিলক শাসকরা িনেজর রােজ িনেজর ধমমত

করেত পােরন। িক
হ া বাগ বংেশর পিব

বতন

এই চুি েত ধমীয় সমস ার কােনা সমাধান হয়িন।
রামান স াট িছেলন ক াথিলক। অগসবাগ চুি েক সংেশাধন

কের এবং স াট এর কাছ থেক িকছু সু েযাগ সু িবধা আদায় করার উে শ িনেয়
1608 সােল িকছু জন জামান
নতৃে সংব

েটে ন শাসক কালিভনপ ী রাজপু

ডিরেকর

হন। ক াথিলকরা পা া সংগঠন তির কের বা ভিরয়ার িডউক

মাি িমিলয়ােনর নতৃে । এই ভােব ধম, অথৈনিতক লাভ ও রাজৈনিতক উ াকা
জামািনেক দুেটা পর

র িবেরাধী শি

সংেঘ িবভ

কের। এই অব ায় 1618 সােল

া

বেহিময়ােত হাব াগেদর িব ে

এক অভু ােন কালিভনপ ী

েটে

রা

ডিরকেক রাজা িনবািচত কের। এই ঘটনার দুিদন পর ি তীয় ফািদনা
রামান স াট পেদ িনযু

হন এবং

েডিরকেক উৎখাত করেত বিল পদে প
ন এর স াট তৃতীয় িফিলপ এবং ব ােভিরয়ার

হণ কেরন। তােক সাহায কেরন

শাসক মাি িমিলয়ান। 1620 সােল ব ােভিরয়ার সনানায়ক কাউ
White Hill যুে

ডিরকেকপরািজতকেরন। ি তীয় ফািদনা

দখল কেরন। হাব াগ ও ক াথিলকেদর পে
হেয়িছল জামািনর গৃহযু

থেম যা

এই যু

িটিলেবােহিময়ার
বেহিময়ার িসংহাসন

িছল এক গৗরবময়অধ ায়।

িহসােব, পের তা একিট ইউেরাপীয় যুে র

হণ কের। এর সে জিড়ত হয় দুিট সমস া: বাি ক অ েল

চির

সমস া এবং অি য়া ও

পিব

েনর হাব াগ বংেশর সে

া

াধান

াপেনর

এর valoi পিরবােরর

। 1648 সােল West phalia চুি েত ি শ বছেরর যুে র অবসান হয়। এই চুি
ারা অি য়া, হাে ির ও বেহিময়ােত হাব াগেদর অিধকার সীকৃত হয় িক পিব
রামান সা ােজ র উপর সি য় িনয় ণ ও কতৃ
েত ক জামান রােজ র সাবেভৗম

থেক তােদর বি ত করা হয়।

মতা মেন নওয়া হয়।

া মু

শহর

Strasbourg ছাড়া সম আলেসস লাভ কের। Metz, Toul, Verdun শহের তার
অিধকার ীকৃত হয়। সু ইেডন লাভ কের পেমরািনয়ার একিট অংশ। সু ইেডন ও
রামান সা ােজ র অ ভু

জামান অ ল লাভ কের ডােয়টসভায় ভাট দবার

অিধকার অজন কের। বােভিরয়ার মাি িমিলয়ান ও

মতা চু ত

ডিরক এর পু েদর

মেধ পালািটেনট ভাগ কের দওয়া হয়। এই ভােব ইউেরােপর মানিচে কেয়কিট
পূ ণ পিরবতন ঘটােনা হয়। ধেমর
কালিভনপ ী
েটে

েটে

া

ে লুথােরর সমথক

েটে

েদর সে

েদরও সমান অিধকার দওয়া হয়। রাজকীয় আদালেত

ও ক াথিলকেদর িবচারক সংখ া সমান করা হেব ি র হয়।

পূ ণ। ইউেরােপ একআধুিনক

Westphalia চুি র রাজৈনিতক চির িছল আেরা
রা ব ব ার উ ব হেয়িছল।

েত ক দেশর াধীনতা ও সাবেভৗম

সবাই সমান মযাদার অিধকারী হয়। জামািনর ইিতহােস এই যু
দুভাগ জনক ঘটনা। জামািনর অথনীিত িবেশষ ভােব
যু

ও ওেয় েফিলয়ার শাি

িত

মতা ীকৃতহয়,

িছল এক অত

হেয়িছল। ি শ বছেরর

িছল জামািনর পতন ও অবমাননার

তীক। িবখ াত

এইিতহািসক এ. জ. িপ. টলার এর মেত, জামািন িনেজই এই দুভােগ র জন দায়ী
িছল। মধ যুেগ পাপতে র সে অিবরত সং ােম তার শি
রাজৈনিতক িবি
ঐক ব
যু

তা

তখন থেকই।

য় হয়। জামািনর

া ও ইংল াে র মেতা এখােন কােনা

জাতীয় রাে র অভু ান হয়িন। আধুিনক যুেগ রাজৈনিতক অৈনেক র সে

হেয়িছল ধমৈনিতক অৈনক ।

শতেকর

ন িছল ইউেরােপর

েনর সনাবািহনীর শি

ও সমৃ শালী দশ, িক 1648 সােলর পর

পতেনর িদেক এিগেয় যায়। একথা অবশ
ভয়াবহ ও

ংসা ক যু

য় হেয়িছল। ষাড়শ

আেগ হয়িন।

ীকায য ি শ বছেরর যুে র মেতা

ত

