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ব ার িবে াহ 
 

চীেনর ১৮৯৮ সােলর সং ার আে ালন ব থ হওয়ার অ  িকছিদেনর মেধ ই (১৮৯৯-১৯০১) 
চীন এক ব াপক গণিবে ােহর স ুখীন হেয়িছল। এই গন অভ ানই চীেনর ইিতহােস িবখ াত 
ব ার িবে াহ নােম পিরিচত। থম চীন জাপান যুে র পর যখন  িবেদশী শ েলা  -  

ােথ চীেনর রা য় অখ তা ও রা য় সাবেভৗম  িবন  করেত তৎপর হন, তখন 
িবেদশীেদরেক দশ থেক অপসারেনর জন  এবং দশেক পা াত  সা াজ বািদতা ও 

পা াত  সভ তার ভাব থেক মু  করার জন  ব ার নােম এক ট  সিমিত উনিবংশ 
শতেকর অি মলে  এবং িবশ শতাি র ারি ক পেব সং ােম িল  হেয়িছল। চীেন এই 
িবে াহ আই- হা- চয়ান নােম পিরিচত। িবেদশীরা এই িবে াহেক “ব ার িবে াহ” নােম 

আখ ািয়ত কের িছল। 
 

ব ার িবে ােহর উৎপি   
 

ব ার সিমিত িছল অ াদশ শতেকর অ াম সিমিতর শাখা। ব ার সিমিতর মূল নাম িছল 
আই- হা- চায়ান বা মু  যা ােদর ন Iয়িভি ক াতৃসংঘ। আই- হা অথ ন ায়পরায়নতা এবং 
চয়ান শে র অথ মু যু । এই সিমিতর সদস রা দহ ও মেনর সে  সম য় সাধেনর জন  

মু যু  অনুশীলন করেতন। 
 
িচয়া িচং যুেগ (১৭৯৬-১৮২০) অ াম সিমিত নােম সিমিতর মেধ ই ব ারেদর 
উৎপি  হেয়িছল। এই ায়া াম স  পাকুয়া নােম পিরিচত িছল। পা-কুয়া িচও “ হায়াইট 
লাটস সাসাই ট” নােম এক ট মা ু  িবেরাধী সিমিতর সােথ যু । পাকুয়া িচও এর ভতের 

আই হা চায়ান নােম এক ট  সিমিত গেড় ওেঠিছল। বহ বছর পের িবেদশীরা আই হা 
চায়ােনর সদস েদর ব ার নােম আখ ািয়ত কেরেছন।  থম িদেক এই সিমিত িছল মা ু  

রাজবংশ িবেরাধী। ১৮৯০ এর দশেকর আই- হা-চয়ান সদস রা মা ু  রাজবংশ িবেরাধীতার 
পিরবেত উ  িবেদশ  িবেরাধী হেয় ওেঠ। 



 
তারা িবেদশীেদর ও তােদর চীনা সহেযাগীেদর হত া করার িস া  হণ  কের। এই সমেয় 
আই- হা-চয়ােনর কাযকলাপেক শানটং এর র ণশীল গভনর িল- পং- হা যেথ  মদত 
িদেয়িছেলন। তারঁ পরবত  গভনর ইউ-িশেয়নও তােদর উ  সমথক িছেলন। আই- হা চয়ােনর 
কথা টর অথ িছল ‘ন ায়পরায়ন ও সম য়পূণ ানীয় বািহনী’। 
 
এই সিমিতর সদস রা দহ ও মেনর সে  সম য় সাধেনর জন  মু যু  অনুশীলন করেতন। 
অিধক  তারঁা এক কার যাদুকরী িবদ া আয়  কের ধমগত আচার পালন করেতন। 

েয়াজনীয় কান ম  তারঁা িতনবার উ ারণ করেতন,মুেখ ফনা উঠােতন এবং দাতঁ দৃঢ়ভােব 
চেপ ধের াস হণ ও ত াগ করেতন। তােঁদর িব াস িছল এইসব য়ার ফেল তােঁদর 

মেধ  এক অিত াকৃত শ  স ত হেতা। ফেল শ “ দর গালা িল নািক তােঁদর দহ ভদ 
করেত পারেতা না। ব ারেদর রীিত িছল যু ে ে  এক টকেরা হলুদ  বেণর  কাগজ যােত 
অ ত থাকত এক ট পদহীন মানুষ  মূিত দ  করা এবং দ  করাকালীন িকছ যাদু ম  
অনু া ের উ ারণ করা। ফেল আিবভূত হেতা গ য় সনাদল ও সনাপিতবৃ  যা যুে  
জয়লাভ করেত সহায়তা করত। িবেদশীেদর িত িব  মেনাভাব পাষেনর দ ন ব ারগন 
ব কু ব বহার না কের াচীন ধরেনর তরবাির ও বশা ব বহার করেতন। এর ফেল আে ালন 
করীেদর মেধ  াচীনেক আকঁেড় ধের রাখার চ াই িতফিলত হেয়েছ। 

 
ব ার িবে ােহর কারণ ◌ঃ 

 
বেদিশক শ র  উে দ সাধন, খৃ ধম চাের বাধা দান এবং পা াত  সভ তা িভি ক 

সং ার বতেন িবেরাধীতা এই িতন ট  উে শ  স ুেখ বেল ব ার সিমিত ১৯০০ সােল য 
িবে াহ ঘাষনা কের তার পা ােত িবদ মান িছল একািধক কারণ, িনে  তা দ  হল। 

 
1. ী ধেমর িত িবে ষ  

 
কনফুসীয় মতবাদ, তাওবাদ এবং বৗ ধেমর ারা অনু ানীত চীনারা ী ধেমর অনু েবশ 
কখেনাই ভােলা চােখ দেখিন। ী ান িমশনারীরা চীেন যখন ী ধম চােরর জন  তৎপর 

হেয় উেঠিছেলন, তখন চীেনর সাধারণ মানুেষর মেধ  অেনেকই এ টেক তােঁদর ধম য় 
াধীনতার উপর হ ে প বেল মেন কেরিছেলন। ১৮৫৮ ী াে  িতেয় িসেনর চ র 

মাধ েম ী ান িমশনারীরা চীেনর অভ ের েবশ করার অনুমিত পেয়িছেলন, এবং ১৮৬০ 
ী াে  কনেভনশন অফ িপিকং এর মাধ েম তারঁা চীেন জিম কনা- বচার অিধকার লাভ 

কেরিছেলন। 
চীেনর জনসাধারণ এবং ী ান িমশনারীেদর মেধ   ১৮৬০ এর দশক থেকই িত  স েকর 

সূচনা হেয়িছল। তেব ১৮৯০ এর দশেক এই িত তা সংঘেষ পা িরত হয়। ১৮৯৫ সােল 
জব রেট য, িবেদশীরা খুব শী ই িস চয়ান আ মণ করেব। এই জব ছিড়েয় পড়ার সােথ 

সােথ চং ড এবং তার পা বত  জলা িলেত বল িহংসাতœক ঘটনা ঘটেত  থােক। আগ  
মােস তপ  সিমিতর সােথ স কযু  িনরািমষাশী গা র সদস রা ফু জয়ােনর অ ভ  

িচয়ান শহের চর ী ান িগজা অি দ  কেরন এবং ৯ জন ী ান িমশনারীেক হত া 
কেরন। ১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ ি া  ধের হনান , হসেবাই, িচয়াং , িচ য়াং, শানটং ভৃিত 
অ েল অনু প বহ ঘটনা ঘেট। শান্টং অ েল দুই জন িমশনারী িনহত হেল জামানী উ  



ঘটনােক সামিরক অিভযান চালােনার অজহুাত িহেসেব ব বহার কের। এর পেরই প াত  
সা াজ বাদী শ বগ চীনেক িনেজেদর “ ভাবাধীন অ ল” এ ভাগ কের নয়। 

 
2.সা াজ বােদর িব ে  জনেরাষ ◌ঃ 

 
১৮৯৭ -৯৮ সাল নাগাদ িবেদশী শ বগ যখন চীনেক িনেজেদর “ ভাবাধীন অ েল ভাগ 

কের নয়” তখন চীনারা াভািবকভােবই িনেজেদর াধীনতা লুি র আশ ায় আশ ত হেয় 
ওেঠন। চীেনর সং ার আে ালেনর নতা কাং ইউ ওেয়ই ১৮৯৮ এর ১৭ই এি ল জাতীয় 
সুর া সিমিতর সদস েদর বেলিছেলন, এইভােব িবেদশী অনু েবশ চলেত থাকেল চীন 

অিচেরই বমা, আ াম, ভারতবষ বা পাল াে র মেতা এক ট পরাধীন দেশ পিরণত হেব। 
গিতশীল বু জীিবরা এক ট ািত ািনক সং ােরর মধ  িদেয় সা াজ বােদর িত তী  ঘণৃা 

থেকই িবেদশীেদর হত া করেত আর  কেরন। 
 

3. দেশর অথৈনিতক অব ার অবনিত  
 

ব ার আে ালন র পূব থেকই চীেনর ব বসােয়র বাজাের ম া দখা দয়। অিহেফন 
যুে া র বৎসর িলেত মঃবধমান িবেদশী পন  আমদািন চীেনর অথনীিতর উপর িতকূল 

িত য়া সৃ  কের। ১৮৯৮ খৃ াে  ইেয়েলা নদীর বন ার ফেল শানটং েদেশ খাদ াভাব ঘেট 
এবং জনগণ দুিভে র কবেল পিতত হয়। উ র চীেন খাবার জন  ফসেলর ফলন আশা দ 
হয় না। ফেল ানীয় অিধবাসীেদর খােদ র স ান নানা দুঃখ-ক  বরণ কের িবিভ  অ েল 

আ য় িনেত হয়। চীেন িবেদশী তলাজাত ব াদী ও িবেদশী তল আমদািন হওয়ায় ানীয় তলা 
ও তল ব বসায়ীিদগেক য় িব েয়র  বাজাের ম ার স ুখীন হেত হয়। িবেদশ থেক 

আমদািন করা সূিতবে র মূল  চীেন ত সূিতবে র মূল  যেথ  কম হওয়ায় বাজাের দশী 
সূিত বে র িব য় াস পায়। ফেল বহ চীনা তািঁতর জীিবকা উপাজন ক সাধ  হেয় ওেঠ। 
আবার নতন রলপথ িনমােনর াব প বািহত এবং হ চািলত শকেটর মািলেকরা এবং 
তরী ও বজরার মািলকগণ উপাজন ােসর স াবনায় আত ত হয়। তাইিপং িব েবর পূেব 

চীেন য অথৈনিতক অবনিত পিরলি ত হয় তা িব েবা র বছর েলােতও িবদ মান থােক। 
১৮৯৯ সােল চীেনর ব বসােয় ঘাটিতর মূল  দাড়ায় ৬৯ িমিলয়ন টল.। এইভােব উনিবংশ 

শতেক শষােধ চীেনর অথনীিতেত িবপযয় ঘেট । অথনীিতক দুরব ার জন  ব ার সিমিত 
চীেনর উপর বেদিশক ভাবেক দায়ী কের। 

 
4.জনসংখ া বৃ  ও কৃিষ সংকট  

 
উনিবংশ শতা ীর শষ িদেক জনসংখ া বৃ  চীেন কৃিষ সংকট বািড়েয় তেলিছল। ১৮৭৩ 
থেক ১৮৯৩ সােলর মেধ  চীেনর জনসংখ া বৃ  পেয়িছল ৮ শতাংশ,অথচ একই সমেয় 

চীেন কৃিষেযাগ  জিমর পিরমাণ বৃ   পেয়িছল মা  ১ শতাংশ। জনসংখ া  বৃ র অনুপােত 
কৃিষজিমর পিরমান বৃ  অত  নগণ । ফেল জিমেত িভড় উপেচ পেড় এবং চাষীেদর 
কৃিষজিমর মাপ মশ ছাট হেত থােক। তৎকালীন চীেন কৃিষেত পুঁ জর িবিনেয়াগ িছল 

অত  সামান । ফেল উ তমােনর সার, বীজ বা যু িবদ ার সাহােয  কৃিষ-উৎপাদন বৃ  
করা স ব িছল না । ভাড়ােট চাষীেদর উৎপাদেনর অেধক বা কান কান ে  আট 



দশমাংশ পয  কর িদেত হত। এেত একজন ভাড়ােট চাষীর পে  তারঁ পিরবােরর ভরণ-
পাষণ করা অিত ক সাধ  ব াপার হেয় দাড়ঁায়। তারঁা তখন মহাজেনর ার  হেত বাধ  হেতন 
এবং ঋণভাের জজিরত হেতন। িকছিদেনর মেধ ই তােঁদর ভূিমচ ত করা হত। ১৮৯৮ সাল 

নাগাদ ভূিমহীন চাষী,ভবঘুের এবং িভখারীর সংখ া চীেন বহলাংেশ বৃ  পায়। এরাই পরবত  
কােল ব ার িবে ােহ যাগদান কেরন। 

 
5. াকৃিতক িবপযয়  

 
চীেনর অভ রীণ সংকটেক ঘনীভূত করার ে  াকৃিতক িবপযেয়র ভূিমকা িছল 

পূণ । ১৮৫২ সােল ইেয়েলা নদী হনান থেক শানটং এর িদেক গিত পিরবতন কের। 
১৮৮২সােলর পর থেক শানটং অ েল মােঝ মােঝ  বন া হেত থােক। ১৮৯৮সােল এক 
িব ংসী বন ার ফেল শানটং  এর ায় শতািধক াম িত  হয়। স চয়ান,িকয়াংিস, 

িকয়াসু,আনহেয়ই ভৃিত অ ল ও অনু প িব ংসী বন ার িশকার হয়। ১৮৯৯ ী াে  উ র 
চীেন মারাতœক খরা দখা দয়। এই াকৃিতক িবপযেয়র ফেল চীেনর জনসাধারেনর অব া 
স ীন হেয় ওেঠ। এই  অব ায় চীেনর কুসং ারা  প েতরা ও রাজপু েষরা চার করেত 

থােকন য, িবেদশী ও খৃ ধেমর কু ভােবর  ফেলই চীন নানািবধ াকৃিতক িবপযেয়র ারা 
আ া  হেয়েছ। ফেল চীেনর সাধারন মানুেষর িবেদশীেদর িব ে  িবে ষ পূণ মেনাভাব বৃ  

পেয়িছল। 
  

6.সামা জক অসে াষ  
 

তখন স াট কুয়াং সুর নতৃে  এবং তারঁ ধান উপেদ া কাং ইউ ওেয়ই এর সহেযািগতায় চীন 
সমাজ ক পা াত  ধােঁচ গেড় তালার েচ া চেল। ব ার আে ালেনর  পূেব চীেনর দি ণ 

এবং মধ  অ েল ণড়ঁহম ঈযরহধ নােম এক ট আে ালন গেড় ওেঠ। এই আে ালেনর 
উে শ  িছল চীনেক প মী সভ তায় দীি ত করা। স াট কয়াং সু ও দেশ পা াত  

ভাবধারা াসােরর পৃ েপাষকতা কেরন। পা াত  সভ তােক জনি য় করার উে েশ  িতিন 
অেনক েলা রাজা া চার কেরন। ব ার সিমিতর মেত এই ভােব প মা ধােঁচ সমাজ 

পুনগঠেনর চ া দেশর পে  িতকর হয়, যেহত এ প েচ া ঐিতহ ম ত চীনা 
সমােজর মূেল কুঠারাঘাত করার সমতল । এ প পিরি িত ব ার িবে ােহর  ত কের। 

 
7.ব ার িবে ােহার সার  

 
ব ার িবে ােহর ইিতহােস ১৮৯৯ সাল এক ট রণীয় বৎসর। ঐ বৎসেরই ব ারগন সম  
দশব াপী িবেদশী িবতাড়েনর আে ালন   কের। থম অব ায় আে ালন আতœ কাশ 
কের েদশ েলােত । েদশ েলার মেধ  সবেচেয় আে ালন বিশ জারদার হয় শানটং 
েদেশ। ২৮ ম ১৯০০সাল িপিকং এ িবেদশীেদর  িবতাড়েনর জন  কুটনীিতিবদেদর সতককরা 
হয়। ১৩জনু  িবে ািহরা িপিকং এ অবি ত গীজা ও সাধারণ িবেদশীেদর বাস ান অি দ  

কের, ধমা িরত চীনা ী ানিদগেক হত া কের অথবা জীব  অব ায় কবের সমািহত কের। 
১৪জনু ১৯০০ সাল ব ার িবে াহীগন িবেদশী দতূাবােসর হরীেদর উপর আ মণ চালায়। 

২০জনু িপিকং এ িনযু  জামান মি  ক হত া কের। িপিকং এর ন ায় িতেয়নিসেনও 



িবে ািহরা হত ায  চালায়। ১৬জনু স া ী জ’ু সী এক ট সভা আ ান কের। ১৯জনু িস া  
হয় য িবেদশীেদর সে  কুটৈনিতক স ক িছ  কের ব ারেদর সহােয  িবেদশীেদর িব ে  

যু  ঘাষনা করা হেব। 
 

8.িবেদশীেদর সােথ যু   
 

িবেদশীেদর সে  যুে র িত িহসােব মা ু  দরবার ােদিশক শাসনকতািদগেক আেদশ 
 দন, তারঁা যন ব ারেদর সংগ ঠত কেরন।  ফেল ি  চয়াং এবং কাং-ই শ হাজার 
ব ারেদর  নতৃ  হণ কেরন। আর ি  তয়ান অিধনায়ক  হণ কেরন ১৪০০ ব ার 

দেলর । এক এক ট দল গ ঠত হয় ১০০ থেক ৩০০ ব ার িনেয়। জনােরল তং খফুিসয়াং এর 
অধীেন সরকারী সনাবািহনীর সে  িমিলতভােব ব ারগণ দতূাবােসর  উপর আ মণ  
কের ২১ শ জনু। দতূাবাস অব  হয়। দতূাবােস তখন ৪৫০ জন র ী, ১২জন বেদশীক 

ম ী সেমত ৪৭৫ জন বসামিরক ব , ২৩০০ চীনা ী ান এবং ায় ৫০ জন ভৃত  
অব ান করিছল। আ মেণর িব ে  তারঁা চ  বাধা দান কেরন। িবেদশী িম  শ বগ 

 তখন আ জািতক সনাবািহনী গঠন কের িপিকং এর দতূাবােসর অবেরাধ অবসােন উেদ াগী 
হন। িবেদশী সনাবািহনী ১৪ জলুাই টেয় িসন দখল কের এবং ৪আগ  িপিকং অিভমুেখ 
যা া কের। এই আ জািতক বেদিশক বািহনীেত মাট িছল িক  দুধ ১৮হাজার সন । 

ত েধ  ৮০০০ জাপানী সন , ৪৮০০ শ সন , ৩০০০ বৃ টশ সন , ২১০০ মািকন সন , 
৮০০ ফরাসী সন , ৫৮ অি যার সন ,৫৩ ইতালীয় সন । িবলে  জামান সন  

আ জািতক বািহনীেত যাগদান কেরন।  টেয় িসন িপিকং পথ ধের আ জািতক বািহনী 
িপিকং এ উপি ত হয় এবং ব ার বািহনীেক স ূন েপ পরা জত কের ১৪ আগ  দতূাবােসর 

অবেরােধর অবসান ঘটায়। 
 

ব ার িবে ােহর কৃিত ◌ঃ 
 

ঐিতহািসক জী শ েনা বেলেছন, ব ার অভূ ান িছল চীনােদর এক ট জাতীয়তাবাদী 
িত য়া এবং ী ান িমশনারী ও ধমা িরত চীনা ী ানেদর িব ে  যু । িতিন আেরা 
বেলেছন,এ ট িছল  সিমিতর নতৃ াধীন এক ট কৃষক িবে াহ। িবে াহীেদর ায় 

৭০শতাংশ  এেসিছল কৃষক পিরবার থেক। এরঁা অিধকাংশই িছেলন তমজরু এবং এেঁদর 
বয়স িছল অত  কম (সাধারনত ১২-১৮বছর বয়েসর মেধ )। তাছাড়া, নৗকার মা ঝ, 

ফিরওয়ালা, কুিল, কমচ ত হ িশ ী, ছাট দাকানদার, ু লিশ ক ভৃিতও এই িবে ােহ 
অংশ হণ কেরন। 

 িবে াহীেদর অিধকাংশই িছেলন দির  ণীর লাক। তেব িপিকং এর রাজসভা যখন থেক 
ব ারেদর সমথন করেত থােক,তখন চর রাজপু ষ এবং জি র সদস রা ব ারেদর মদত 

িদেয়িছল। 
 ব ার গণ-অভ ােনর নারীেদর িবেশষ ভূিমকা িছল। তারঁা কত িল িবেশষ সংগঠেন 

িবভ  িছেলন। ১২-১৮ বছর বয়সী মেয়রা লাল ল ন বািহনীর সদস  িছেলন। নীল ল ন 
বািহনীর সদস া িছেলন মাঝবয়সী গহৃবধুরা। 

 ী ধেমর িবেরািধতা এবং িবেদশী িবেরািধতা িছল ব ার িবে ােহর সব থেক পূণ 
চাির ক বিশ । থমিদেক অবশ  এই িবে াহ িছল একই সােথ িচং রাজবংশ িবেরাধী এবং 



িবেদশী িবেরাধী। তখন িবে ািহেদর াগান িছল – “িচং বংশেক উৎপা টত কর এবং 
িবেদশীেদর খতম কর। 

 কৃতপে  ব ার িবে াহীেদর কান উ তমােনর সামা জক কমসূচী িছল না। এক ট 
িবে াহেক সফল করার জন  য সাংগঠিনক দ তার েয়াজন স ধরেনর  কান দ  

সংগঠনও ব ারেদর িছল না। 
 চীেনর ভূ ামী ণী এবং একদল রাজপু ষ ব ার িবে ােহর সমথন কেরিছেলন। কারণ, 

তােঁদর র ণশীল দৃ ভ ী িছল পা ােত র  গিতশীল ভাবধারার  পিরপ ী। চীেনর 
কিমউিন  পা ট বহ বছর পর ব ার িবে ােহর মূল ায়ন সে  বেলিছেলন, ব ার িবে াহ 

িছল এক ট তঃস্ফুত  কৃষক িবে াহ। 
 

ব ার া(টIকলঃ 
 

িবে াহ দমেনর পর চীনেক খ ত িবখ ত করবার এমন সূবণ সুেযাগ িবেদশী শ বগ পূেব 
কখনও পানিন। তথািপ তারঁা চীেনর সাবেভৗিমকতা ও রা য় অখ তা  অ ু  রাখেত স ত 
হন। চীেনর পরাজয় এবং ব ার িবে ােহর ব থতার পর িবেদশী শ সমুহ চীনেক ১২ ট শত 
স িলত এক ট চ র াব দয় ১৯০০ সােলর ২৪ িডেস র । ১৯০১ সােল ৭িডেস র চীন 
এবং ১১ ট িবেদশী শ র মেধ  এই চ  া িরত হয় । এই চ  “ব ার াটকল” নােম 

িবখ াত। চ র শত েলা চীেনর পে  যেথ  অপমান জনক। অথচ চীেনর পে  এই চ  
া র না কের কান উপায় িছল না। শত েলা িছল িন  প ◌ঃ 

 
থমত, ১২জন রাজপু ষ যারঁা ব ারেদর িবেদশ িবেরাধী আে ালন যাগদান কেরিছেলন 

তােঁদর মৃত দ  দওয়া হয় অথবা আতœহত া করেত িনেদশ দওয়া হয়। তা ছাড়া আরও 
শ’খােনক রাজপু ষেক কেঠার শা  দওয়া হয়। য কান আ জািতক চ র ে ই এ ট 

িছল এক ট ন জরিবহীন িস া । 
 

ি তীয়ত, চীনেক এক িবরাট অে র িতপূরণ দােন বাধ  করা হয়। িস া  হয় য, চীনেক 
৫০০ িমিলয়ন আেমিরকান ডলার িতপূরণ ১৯০১ সাল থেক ১৯৪০ সােলর মেধ  িবিভ  

িক েত িদেত হেব। বহৃৎ শ বগ  ছাড়াও ইটািল, নদারল া স, অি য়া, বল জয়াম, ন 
, পতগাল এবং া েনিভয় দশ েলাও চীন থেক া  িত পূরেণর অংশীদার হেব। 

  
তৃতীয়ত, যসব শহের িবেদশী িবেরাধী আে ালন তী  প িনেয়িছল স সব অ েল সরকারী 
পরী া ব ব া ৫ বছেরর জন  ব  কের দওয়া হল। কমপে  ৪৫ ট শহের পরী া ব ব া 

বািতল হয়। 
 

চতথত,  িপিকং এর িবেদশী দতূাবাস িলেক পাহারা দবার জন  িবেদশী সন  বািহনী 
ায়ীভােব মাতােয়ন করা হল। 

 
প মত,  িপিকং থেক সমু  পয  পূণ ঘা ঁ ট িলেত  এবং রলপেথ িবেদশী সণ  

মাতােয়ন করা হল। 



 
ষ ত,  িস া  হয় য, আগামী দুই বছেরর মেধ  চীন িবেদশ থেক কান অ  বা যু সাম ী 

আমদানী করেত পারেব না। 
 

স মত,  জামানী ও জাপােনর কােছ চীনেক িতিনিধদল পা ঠেয় সরাসির কৃতকেমর জন  
মা াথনা করেত হেব। 

 
 

 ব ার া(টIকেলর সমােলাচনা  
 

১.      ব ার া(টIকল চীেনর সাবেভৗিমকতা ু  কের। িবেদশ থেক অ -শ  আমদািন 
িনিষ  করণ, টাকু এবং অন ান  দেূগর ংস সাধন, দতূাবাস িলেত এবং িপিকং থেক 

সমুে াপকুল পয  িবস্তৃত অ েল িবেদশী সন  মাতােয়ন রাখার অনুমিত দান, এসম ই 
চীেনর সাবেভৗিমকতা  ু  কের। 

 
২.     চীেন িবেদশী কুটনীিতকেদর সংগঠন চীনা স ােটর মযাদার হািনকর হয়। 

 
৩.     ব ার িবে াহকােল িবে াহীেদর নশৃংসতা আ জািতক ে  চীেনর ভাবমূিত 

অেনকাংেশ িবন  কের। 
 

৪.     চীেনর অথৈনিতক অ গিত ব াহত করা হয় । 
 

ব ার িবে াহ ব থ হওয়ার কারণঃ 
 

১.      ব ার িবে ািহেদর কান উ ত মােনর সামা জক কমসূিচ িছল না। এক ট িবে াহ 
সফল করার জন  য সাংগঠিনক দ তার েয়াজন িছল তা ব ারেদর িছল না। 

 
২.     ব ার িবে াহীেদর মতাদশগত ট িছল। তারা ধম য় িব ােসর উপর সবািধক 

ােরাপ কের। 
 

৩.     তােদর কান উ ত অ -শ  িছল না। ব ার দর অে র মেধ  িছল তীর,ধনুক ইত ািদ। 
তারা যু  কেরিছল মধ যুগীয় অ  িদেয় , অপরিদেক িবেদশীরা আধুিনক অ  ব বহার কের। 

 
৪.     চীনা রাজদরবার থেক িবে াহীেদর যখন সমথন দয়া হয় তখন িবে াহীরা িনেজেদর 

শ র চেয় রাজদরবােরর সনাবািহনীর উপর িনভর শীল হেয় পেড় । এেত িনেজেদর িভতের 
অনুশীলেনর অভাব দখা দয়।  রাজদরবােরর সমথন ব ার িবে াহ ব থ হওয়ার অন তম 

কারণ। 
 

ব ার িবে ােহর মূল ায়ন ◌ঃ 
 
 



1.     শ িব েবর নায়ক লিনন বেলেছন, তাইিপং িবে ােহর মত ব ার িবে াহও িছল 
এক ট কৃষক আে ালন। 

 
2.     খ াত আেমিরকান উপন ািসক মাক টােয়ন “সভ তার তথাকিথত র ক” নামক ে  

ব ার িবে াহীেদর উ  অিভন ন জািনেয়েছন। 
 

3.     গন জাতি  চীেনর ঐিতহািসকরা ব ার িবে াহেক দশে িমক চীনােদর সা াজ বাদ 
িবেরািধ সং াম িহেসেব িচি ত কেরেছন। 

 
সবেশষ বলা যায় য, ব ার িবে াহ িছল বেদিশক শ র উে দ সাধন এবং চীনা াচীন 

ধম য় ঐিতহ  টিকেয় রাখার জন  সা াজ বাদ িবেরাধী এক ট সং াম। 
 

ব ার িবে াহ না িব ব ? 
 

িব ব ও িবে াহ শ  দু টেত মৗিলক পাথক  রেয়েছ। কান দেশর সামা জক,রাজৈনিতক 
,অথৈনিতক তথা চিলত শাসন ব ব ার িব ে  দেশর জনগেনর ত:স্ফুত অংশ হেণ য 
আে ালন  হয় এবং যা চিলত সমাজ ব ব ার পিরবেত নতন সামা জক, রাজৈনিতক, 
অথৈনিতক ও সাং ৃ িতক কাঠােমা গ ঠত হয় অথ াৎ চিলত শাসন ব ব ার আমুল পিরবতন 
সািধত হয় তখন তােক িব ব বেল। যমন ◌ঃ- ফরাসী িব ব ও শ িব ব। অপর পে  য 

আে ালন উ  পিরবতন েলা  করেত স ম হয় না তােক িবে াহ বিল। যমনঃ- 
১৮৫৭সােলর ভারেত িসপািহ িবে াহ। 

 
ব ার িবে াহ িছল এক ট িবেদশ িবেরাধী বা সা াজ বাদ িবেরাধী আে ালন। এখােন চীেনর 

সামা জক, রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সাং ৃ িতক ে  কান পিরবতন আনেত স ম হয় 
িন। অিধক  এই আে ালন ব থ হয়। সুতরাং আমরা বলেত পাির য ব ার িবে াহ িছল িচনা 

জনগেনর িবে াহ, িব ব নয়। 
 

উপসংহার  
 

পিরেশেষ বলা যায় য, যিদও ব ার িবে াহ ব থ হেয়েছ তবুও ব ার িবে ােহর মাধ েম চীেনর 
জনগেণর দশে েমর এক উ ল দৃ া  পিরলি ত হয়। এই িবে ােহর ফেল চীনা জনগেণর 

মেধ  িনেজেদর াধীনতা, সাবেভৗম , াচীন ঐিতহ  এবং ধম য় ভাবধারা ধের রখার য 
মেনাভাব পিরলি ত হয় তা সিত  িব য়কর। এই আে ালেনর কৃত  উপলি  করা 

যায় যখন এই আে ালন িবংশ শতেক পৃিথবীব পী আধুিনক উপিনেবিশকতার িবেরাধী িহসােব 
িবেবিচত হয়। এই িবে ােহর পর মা ু  সরকােরর দবূলতা দেশ মা ু িবেরাধী আে ালেনর পথ 

শ  কের। মা ু িবেরাধী আে ালেনর পকার ডঃ সIন ইয়Iৎ- সন এর নতৃে  চীেন ১৯১১ 
সােল য বুেজায়া গনতাি ক িব ব সংগ ঠত হয় তা িছল এই ব ার আে ালেনর পেরা  

ফসল। 
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