
BALAGARH BIJOY KRISHNA MAHAVIDYALAYA 

SEM-VI 

HISTORY (HONS.) 

DSE-III -UNIT-III 

REBELLION, RESTORATION AND NATIONALISM 
[D] THE REVOLUTION OF 1911: BACKGROUND AND CAUSES, NATURE AND 

SIGNIFICANCE; ROLE OF DR 
SUN YAT- SEN 

STUDY MATERIAL 

15.04.2020 

চীেনর জাতাি ক িব ব(1911) 

 
চীেনর ইিতহােস ১৯১১ সােলর জাতাি ক িব ব অত  পূণ ঘটনা। উনিবংশ শতা ীর 
সূচনালে  চীেনর মা ট মশ জাতাি ক বীজ বপেনর আশানু প উবর হেয় উেঠ।পা াত  

প িতেত সং ার সাধন, আ শ  বৃ র জন  নানািবধ পিরক না হণ ও সসেবর 
কাযকািরতা এবং গিতশীল নতৃবেৃ র তৎপরতা চীেন এক আস  িব বা ক িববতেনর 

সু  ইি ত বহন কের। যার পিরণিত ঘেট ১৯১১ সােলর ত ািশত িব ব। অত:পর ১৯১২ 
সােলর ১২ ফ “য়াির িচং স াট তং এর রাজ ত ােগর সে  চীেনর মা ু  বা িচং শাসেনর 

অবসান ঘেট এবং জাতাত  িত ত হয়। এই জাত  িত া মূলত িব বী নতা সান 
ইয়াৎ সেনর নতৃে  পিরচািলত আে ালেনর ফল “িত। 

 
 পটভূিম: 

 
১৯১১ সােল চীেনর জাতাি ক িব েবর পটভূিম আেলাচনা করেত িগেয় ঐিতহািসক 

ইম ানুেয়ল স ুবেলেছন উনিবংশ শতেকর মধ ভাগ থেক চীেনর ইিতহাস িনরব   জাতীয় 
অবমাননার ইিতহাস, ১৮৪২ সােলর নানিকং সি চ  থেক  কের ১৯০১ সােলর ব ার 

েটাকল পয  িবেদশী শ বেগর সােথ অসংখ া অসম চ েত া র করেত বাধ  হেয়িছল 
চীন। তাছাড়া ১৮৮০ এবং ৯০ এর দশেক করদরাজ েলা চীেনর হাতছাড়া হেয়িগেয়িছল। 

িকছিদন আেগ পয  য দশ িনেজেক পৃিথবীর ‘মধ  রাজ ’ বেল দ  করত, মা  অধ 
শতা ীর মেধ  স দশ বহৃৎ শ বেগর আধা-উপিনেবেশ পিরণত হেয়িছল। ১৬৪৪ সােল 

মা ু রা িবেজতা িহেসেব চীেন েবশ কেরিছল এবং রাজতাি ক শাসনেক মেন িনেত পােরিন। 
পা াত  দেশর রাজৈনিতক িববতন চীেনর জাতাি ক আে ালেনর উপর ভাব িব ার 
কের। ইংল াে র (১৬৮৮)আে ালন, আেমিরকার াধীনতা আে ালন (১৭৭৫-৮৩) এবং 

ফরাসী িব ব (১৭৮৯) চীনা জািতেক মা ু  শাসন থেক মু  পাবার জন  আে ালন করেত 
উদ্বু  কের। তাছাড়া ঊনিবংশ শতা ীেত ীেসর াধীনতা যু , জলুাই িব ব (১৮৩০), 



ফ “য়াির িব ব (১৮৪৮) এর মধ  িদেয় জাতীয়তাবােদর িবজয় ১৮৭১ সােল প ািরস কিমউন 
িত া ঘটনা চীনা জনসাধারেণর জন  সুগভীর ভাব ফেলিছল। এ সকল পা াত  

আে ালন থেক চীনারা গণত , াধীনতা, নাগিরক অিধকার রাজৈনিতক সমতা ইত ািদ 
িবষেয় সু  ধারণা লাভ কের এবং েদেশর অব া পিরবতেনর জন  িব েবর পেথ পা 

বাড়ায়। ১৮৭০ সােল অ য়ার কাছ থেক মু  পাবার জন  ইতািল ও জামানীেত াধীনতার 
যু  এবং স যুে  ইতািল ও জামািনর সাফল  চীনােদর মেন ভৃিত আশা ও উ ীপনা স ার 
কের। ইতািল ও জামািনেত যা স ব, চীেনও তা স ব এ আশাবাদ মা ু  িবেরাধী আে ালেন 

রণা যাগায়। ১৯০৫ সােল াচ শা  ু  জাপােনর হােত বহৃৎ পা াত  শ  রািশয়ার 
পরাজয় চীনােদর জাতীয়তাবাদী চতনা জা ত কেরিছল। রািশয়ার রাচরী জােরর িব ে  
দির  শ জনতার অভ ান চীেনর সশ  িব েব অনু ািণত কেরিছল। সমসামিয়ক িবে র 
ঘটনা বাহ চীনারা িনেজেদর দেশ এক ট পিরবতন িনেয় আসার জন  উ ুখ কের তেলিছল। 

‘আর রাজত  নয় জাত ’ এই আদশ চীনা িব বীেদর অনু ািণত কের। 
 

১৯১১ সােল জাতাি ক িব েবর কারণ: 
 
১৯১১ সােল জাতাি ক িব েবর বীজ িছল দীঘকােলর। চীেন এক ট চিলত বাদ িছল য, 
যখন ই েরর আশীবাদ কান রাজবংেশর উপর থেক ত াহার হয় তখন দেশ নানা িবপযয় 
ঘেট। চীনা জনগণ িব াস করত য িচং রাজবংেশর উপর থেক ই েরর িনেদশ ত াহার 
করা হেয়েছ। এজন  বেদিশক সা াজ বাদীেদর হােত চীন িবপয , জনসংখ ার ভাের এ দির  
জনসাধারণ িবপ , া  ও হতাশা । িচং রাজবংশ জনগেণর আ া হািরেয়িছল। নিতক 
িভি  ন  হওয়ার ফেল বংেশর পতন অবশ ািব হেয় পেড়। ১৯১১ সােল চীনা জনগণ ারা 

জাতাি ক িব ব সংঘ টত হয়। িনে  কারণ েলা আেলাচনা করা হেলা। 
 
1.মা ু িবেরাধী মেনাভাব: 
 
১৬৪৪ সােল যখন চীেন মা ু  রাজবংেশর শাসনাধীন হয় কারণ মা ু রা িছেলন বিহরাগত, 
তােদর ধমনীিতেত চীনা র  বািহত িছলনা। এ ে  আ স মশীল চীনাজািতর মেধ  মা ু  
িবেরাধী মেনাভাব গেড় উঠাই াভািবক। ১৯১১-১৯১২ সােল বহ পূব থেকই চীনা িচ াশীল 
ব গণ যথা, কু ইেয়ন-উ, উয়াং ফুিচ  মা ু িবেরাধী মেনাভাব পাষণ করেতন। অেনক  
সিমিতর বাযকলাপও িছল মা ু  িবেরাধী, যথা সিমিত য়াল সিমিত’ তপ  সিমিত ১৮৫০-
৬৪ সােল তাইিপং িবে াহ িছল মা ু িবেরাধী। 
 
2.ঐিতহ বাহী সং াম: 
 
চীেন মা ু িবেরাধী সং ােমর এক ট পুরাণ ঐিতহ  িছল। মা ু চীনারা এ ধারণা পাষণ করেতন 
য, িবেদশী মা ু রা চীনা িমং রাজবংেশর উে দ সাধন কর িচং রাজবংেশর িত া কেরিছল। 

িচং রাজত  তােদর কােছ িছল এক ট িবেদশী রাজত । িবিভ  অনুগতেদর িবে াহ গ ,মত 
সিমিতর কাযাবলী। তপ  সিমিতর িবে াহ এবং তাইিপং ব িবক অভ ান িছল এক ট 
জািতগত এবং জাতীয়তাবাদী িতবােদর কাশ। সান ইয়াৎ সেনর নতৃ াধীন ১৯১১ সােলর 
গণতাি ক িব েবর মেধ ও এই মা ু  িবেরাধী ঐিতেহ র িতফলন ঘেটিছল। 



 
3.িচং রতে র িব তা ও দুণ িত: 
 
দীঘ সময় ধের িচং সরকার িছল জনগেণর থেক িব , দণূ িত  রাচারী কমচারীেদর 

ারা পিরচািলত। রাজধানী িপিকং এ িচং স াট তার রাজদরাবাের আড় র আদব-কায়দা ও 
সমথক শাসক গা র ারা পিরবতৃ থাকেতন। চীনা দশে িমক ও সং ারবাদীগণ মােঝ 
মােঝ িসংহাসেনর কােছ যুেগােপােযাগী সং ার দািব াপন করেলও স া ী জ-ুিস স সকল 
দািব অ াহ  কেরন। ফেল িচং শাসন ব ব া এক ট জড়, গিতহীন, াণশ হীন 
শাসনব াব ায় পিরণত হয়। সং ােরর অভােব সরকােরর রে  রে  য দণূ িত ও 
পা াত গািমতা দখা দয় তা দুর করা যায়িন। স া ীর দবািধকার  এবং িচং 
কমচারীেদর কােয়মী সরকারেক এক ট র শাসেনর পষণ যে  পিরণত কের। জনকল াণ ও 

জাপালেনর দািয়  গৗণ ােন চেল যায়। এমতাব ায় জনগণ এসব অিনয়েমর িব ে  েখ 
দাড়ােনার েয়াজনীয়তা অনুভব কের। 
 
4.সান ইয়াৎ সেনর অনুে রণাঃ 
 

জাতাি ক চীেনর ধা ড: সান ইয়াৎ সন চীেনর মানুষেক একই বেৃ র আবেত ঘুরছ। 
এক রাজবংশ অপর রাজবংশেক র য়ী যুে র মাধ েম মতাচ ত কের িনেজেদর শাসন 

িত ত করেছ িক  রাজতাি ক শাসন অ ু  রেয়েছ। বতমান িতকূল পিরি িতর হাত 
থেক এবং সা জ বাদী শৃ েলর ব ন থেক চীনেক মু  করেত হেল নতন উ াবণী শ র 

পিরচয় িদেয় শাসন ব ব ায় এক ট পিরবতন আনা দরকার। একমা  জাত  গঠেনর 
মাধ েমই চীেনর জনগেণর আশা-আকা া িতফিলত হেত পাের। 
 
5. চিনকেদর আধুিনক িশ া লাভঃ 
 
চীেনর জাতাি ক িব েব ভূিমকা রেখিছল চিনকেদর আধুিনক িশ ায় িশি ত হওয়া। 
১৮৩৬ সাল থেক চীনারা আধুিনক িশ া লােভর জন  টািকওেত পািড় িদেত  কের। 
যিদও ১৮৯৮ সােল জাপােন চীেনর ছাে র সংখ া মা  ১৮ জন হেলও ১৯০৬ সােল তা 
১৩,০০০ বা তারও বিশ িছল। জাপােন া  িশ া িছল পা াত  িশ া, য িশ া চীনা 
জনগণেক বহলাংেশ সং ারমু  কের। জাত  িব াসী কের তােল বহ পা াত   চীনা 
ভাষায় অনূিদত হওয়ার ফেল চীনারা শাসেনর শেষর দশেক হাজার হাজার চীনা যুবক 
জাপােন পা াত  সািহত , দশন সামিরক নীিত এবং শাসন ব ব া সং া  িশ া লাভ কের। 
জাতীয়তাবাদ উদ্বু  হয়। 
 
6.জাপােনর আধুিনকতা অনুসরণঃ 
 
১৮৭৬ সােল মই জ যগু বতেনর কােলর মেধ ই জাপান মধ যুগীয় পিরেবশ ত াগ কের 
আধুিনকযেুগ েবশ কের। জাপান আধুিনক যুেগ েবশািধকার পায় পা াত  সভ তা হেণর 
ফেল। জাপােনর আধুিনকায়েনর গিত এত তু হয় য, উনিবংশ শতক অিত া  হবার পূেবই 
চীনেক জাপােনর িনকট পরা জত হেত হয়। জাপােনর এ অ গিত অব াহত থােক ি তীয় 
িব যু কাল পয । জাপােনর এই অ গিত চীনেক যেথ  অনু ািণত কের। জাপােনর 



অনুকরেণ চীনও মধ যুগীয় ব ব া ত াগ কের সামা জক, রাজৈনিতক, সামিরক িশ া সং া  
ভৃিত সকল ে ই পা াত  ধােঁচ সং ার বতেনর মাধ েম দেশর আধুিনিককরেণ ব  

পিরকর হয়। এই আধুিনকীকরণ চীনা জািতেক অনু প অ গিত সাধেন রণা দয়। সান 
ইয়াৎ সেনর নতৃে  ১৯১১ সােল চীনা িব েবর  রিচত হয় জাপােন। 
 
7.জাপােনর ভাবঃ 
 

াক- জাত ী িব বযুেগ চীেনর উপর জাপািন ভাব িবস্তৃত হবার অন তম কারণ িহেসেব 
উে খেযাগ  য, জাপােন তৎকােল এক ট আে ালন  হয় যার উে শ  চীনেক ভালভােব 
জানা এবং চীেনর রা য় অখ তা র ায় এবং রাজৈনিতক সং ার তথা অথৈনিতক 
আধুিনিককরণ সাধেন সহায়তা করা। এই উে েশ  জাপােন গ ঠত হয় এক ট সংগঠন ‘পূব 
এিশয়া সাধারণ সং ৃ িত’। এই সংগঠন ট ািপত হয় ১৮৯৮ সােল। এর কায ম অনুসাের 
টািকও, িকেয়ােটা ভৃিত শহের চীেনর ইিতহাস আেলাচনার ক  ািপত হয়। চীন স েক 

গেবষণা ক  ািপত হয় তাইওয়ান মুকেডস এবং সাংহাই অ েল। ফেল চীন জাপােনর 
মেধ  ভােবর আদান- দান ঘেট এবং জাপােনর উ তর ভাব িতফিলত হয় চীেনর উপর। 
যার ফল “িত ১৯১১ সােলর জাতাি ক িব ব। 
 
8.মুৎসু  ণীর সহায়তাঃ 
 
িবেদশী সা াজ বাদী শ বেগর ারা চীেনর অথৈনিতক াধীনতা ু  হবার ফেল চীেন িকছ 
নতন সামা জক ণীর সৃ  হেয়িছল। চীেন লি  পুঁ জর িবিনেয়াগ বৃ  হবার সােথ মুৎসু র 
সংখ া বেড় িগেয়িছল। এই মুৎসু  ণীর অথৈনিতক াথ যেহত বেদিশক উেদ ােগর 
সােথ ওতে াতভােব জিড়ত িছল। তাই তারা াভািবকভােবই িবেদশী শ বেগর উপর চীেনর 
অথৈনিতক িনভরশীলতা বজায় রাখেত চেয়িছল। ঊনিবংশ শতা ীর শষিদেক এবং িবংশ 
শতা ীর গাড়ার িদেক চীেন চীনা মািলকানাধীন বশ িকছ হা া িশ  গেড় উেঠ। এ েলার 
মেধ  ব িশ  এবং ময়দা কল িছল াধান। এই সম  জাতীয় পুঁ জপিতর এক ট াধীন 

িনভর এবং অথৈনিতক সমৃ শালী চীন গেড় তলেত চেয়িছল। তারা মা ু  রাজতে র উে দ 
সাধন কের এক ট শ শালী জাতীয় সরকার গেড় তালার প পাতী িছল। মুৎসু েদর সে  
জাতীয় পুঁ জপিতরা এখােনই দৃ ভি র মৗিলক পাথক  িছল। তারা সান এর জাত  গঠেনর 
আহবানেক াগত জািনেয়িছল। 
 
9.িচং সরকােরর সং ার িবমুখতাঃ 
 
বেদিশক সা াজ বাদী শ েলা চীেনর উপর তােদর সা াজ বাদী ফাসঁ লািগেয় চীেনর 
াধীনতা ও সভ তােক ংশ করেত উদ ত হয়। িচং সরকার এই বেদিশক আ মণ 
িতেরােধ ব থ হন। তারা আধুিনক সং ার ও জন িতিনিধ সভা ারা সরকারেক মজবুত 

করেত িবরত থােকন। ১৮৯৪-৯৫ সােল চীন-জাপান যুে  চীেনর শাচনীয় পরাজেয় চীন 
সরকােরর পতেনর থম ঘ া িনত হয়। এ সময় নবীন স াট কায়াং স,ু কাং ইউ ওেয়র 
সাহায  একশ িদবেসর সং ার েচ ার পর র ণশীলেদর বাধায় ব থ হন। এই পিরি িতেত 
সং ারপ ী যারা আধুিনক সং ার ারা িচং সরকারেক বাচাবার আশা কেরন তারা হতাশা  



হন। এভােব িচং সরকােরর পতন ঘটেত থােক। ফয়ারব াংক বেলন য, ািত ািনক 
পিরবতন, জাতীয় ঐক  াপন এবং অথৈনিতক ও শাসিনক পুন ীবেনর কাজ েলােক 
সমাধান করেত িচং সরকার সমাি ক শিথল  ও দীঘ সূ তা িছল এই সরকােরর পতেনর 
কারণ এবং জাতাি ক সরকার গঠেনর াপট। 
 
10. জাতাি ক ভাবধারার অনু েবশঃ 
 
১৯০১ সােলর পর জ-ুিসর িনেদেশ য িবলি ত সং ার েচ া  হয়, ঐিতহািসক 
ফয়ারব াে র মেত তার মেধ  লুিকেয় িছল িচং সরকােরর পতেনর বীজ। িবলি ত চীন 

সং ােরর য বল হাওয়া চীেন ঢাকান হয় তার সে  িচং বংেশর ংশকারী িব বী মতবাদ 
এবং ােদিশক িব তাবাদ জারদার হয়। চীন থেক য ছা রা িবেদেশ পাঠান হয় তারা 
জাপান ও ইউেরাপ থেক সংিবধান , গণত , জন িতিনিধ সভার আদশ চীেন বহন কের 
আেন। এমনিক চীেনর নব সমর নায়েকর মেধ ও এই সংিবধািনক শাসেনর ভাব ছিড়েয় 
পেড়। বু জীবী, ছা  সাংবািদক, বিণক সকেলই চীন রাজত  িবেরাধী মু প ী, উদারতাি ক 
শাসনব ব া বতেনর দািব তােল। চীন সরকােরর সং ােরর ফেল য ােদিশক িতিনিধ 
সভা েলা গ ঠত হয়, তা েম ক ীয় িচং সরকার িবেরাধী এবং কান কান ে  
িব তাবাদী মেনাভাব িনেল ক ীয় িচং সরকােরর পতন সুিচত হয়। 
 
11. িমক ণীর আ কাশঃ 
 
পা াত  শ র সহায়তায় চীেন রলপথ এবং িবিভ  ধরেণর িশ  গেড় উঠার ফেল চীেনর 

িমক ণী নতন এক ট সামা জক ণী িহেসেব আ কাশ কেরিছল। এই িমকরা 
এেসিছল াম থেক। অতীেত এরা কৃিষ ে  অথবা ামীণ হ িশে র িবনােশর ফেল এই 
সম  কমচ ত মানুষ শহের এেসিছল িশ  িমক িহেসেব কাজ করার জন । এসব িমক 

ণী ামীণ সমােজর দুরব া স¤পেক জানেতন। শহেরর িশ া ল েলার িতকুল িরেবশ 
তােদর অব া আরও দিূবসহ কের তেলিছল। সুতরাং তারা য কান উপােয় ি িতব ার 
পিরবতন চেয়িছল। িমক ণীর এই আকা া িব বী পিরি িতেক জারােলা কেরিছল। 
 

ত  কারণঃ 
 
(১)     স া ী জ-ুিসর মৃত র পর িচং সরকার য সংকেট পেড় তা থেক তারা মু  হেত 
পারত। যিদ আেগর মতই ােদিশক ের কনফুসীয় আদেশ িব াসী জারদার সমথন পত। 
িক  চীেন িশ া িব ার এবং বািণজ  িব ােরর ফেল বহ জি  কনফুসীয় দশেন পারদিশতা 
অজন কের সরকারী চাকুরী হণ অেপ া াধীন ব বসা-িশ েক বরণীয় মেন কের। এজন  
িব ান জি েদর মেধ  স াটতে র িত আনুগত  ও এবং কনফুসীয় মূল েবাধ াস পায় 
সমােজ সমথন ণী লু  হেত থাকায় িচং শাসেনর িবেরাধী জাত ীরা বল হয়। 
 
(২)     আেগ ভূিম মািলক জি রা জলেসচ, রা া-ঘাট িনমাণ, আ িলক শাি র া ভৃিত 
দািয়  বহন করত। এখন তারা বািণজ মুখী হেল এই েয়াজনীয় কাজ েলা অবেহিলত হয়, 
এজন  িচং সরকার িন ত হয়। 



 
(৩)     চীেন জনসংখ ার িবরাট িবে াড়ন ঘেট। তােদর জীিবকা সং ােনর জন  িচং সরকার 
কান উ য়নমূলক ব ব া হণ কেরিন। সরকারী ভূিম কেরর অিতির  চাপ এবং রাজ  

িবভােগর কমচারীেদর দণূ িত কৃষেকর জীবনেক হতাশা  কের তােল। এর ফেল 
জাতা ীেদর ভূিম সং ােরর িত “িত ড: সান ইয়াৎ সেনর সমাজতে র আদশ তােদর 

মেন দালা দয়। 
 
(৪)     চীন-জাপান যুে র িতপূরণ এবং ব ার িবে ােহর িবরাট িতপূরেণর বাঝা িচং 
সরকােরর কােঁধ চাপেল, সরকার সাধারণ জােদর উপর কর বৃ  কের এই অথ আদােয়র 
 চ া করায় দির  জনসাধারেণর দুঃখ-দুদশার সীমা িছল না। এভােব গাটা চীন যখন 
ব িবক পিরি িতর মুেখ এেস পেড়। সই সময় িচং সরকারর রলপথ িনমাতা নীিতেক ক  

কের ১৯১১ সােল জাত ী িব ব হয়। 
 
উপেরা  কারণ েলার ি েত গাটা চীন যখন ব িবক পিরি িতর মুেখ পেড়, সই সময় 
চীন সরকােরর রল পথ রীিতেক উপল  কের ১৯১১ সােল জাত ী িব ব  হয়। চীেন 
বেদিশক সহায়তা বজন কের ু  ব বসায়ীরা জাট বঁেধ কখনও ােদিশক সরকােরর 

সহায়তায় দশীয় েচ ায় রলপথ িনমাণ কাজ  কের শষ করেত ব থ হয়। এ সময় 
িবেদশী শ েলা িনজ িনজ ভাবাধীন এলাকায় অসমা  কাজ শষ কের। অেনক রলপথ 
অসমা  থেক যায়। দশীয় েচ ায় কেয়ক ট িবেদশীেদর কাছ থেক ঋণ িনেয় শষ করা 
হয়। এই ঋণ পিরেশাধ করেত না পের রলপথ জাতীয়করেণর অজহুােত চালু রলপথ েলা 
এবং নতন রলপথ িনমােনর অিধকার িবেদশী কা ানী েলার হােত তেল দন এেত জনগণ 
সরকােরর িব ে  ু  হেয় আে ালন  কের। সাধারণ লাক ও কৃষকরাও এই 
আে ালেনর অংশী◌াদার হয়। ধমঘট ও ু ল-কেলজ ব  কের িতবাদ াপন করা হয়। স-
চয়ান েদেশ আে ালন তী  আকার ধারণ করেল সরকারী বািহনী ধমঘট  জনগেণর উপর 

িলবষণ করেল আে ালন সরকােরর িনয় েনর বাইের চেল যায়। এ সময় উচাং  সনাদল 
িব বীেদর প  নয়। দেশর িবিভ  অ ল উচাং িব বীেদর সমথেন আে ালন গেড় উেঠ। 
চীনজেুড় িবিভ  েদশ মা ু  শাসেনর কবল থেক িব বীরা মু  করেত থােকন। এমতাব ায় 
মা ু  সরকােরর িতিনিধরা নানিকং- এ িমিলত হেয় এক ট জাত  ঘাষণা কের। ১৯১২ 
সােল ১ জানুয়াির িব বীরা নানিকং- এ এক ট সমা রাল সরকার গঠন  কেরন। ড: সান ইয়াৎ 
সন এই অ ায়ী সরকােরর রা পিত িনযু  হন। 

 
১৯১১ সােলর জাতাি ক িব েবর বিশ : 

 
িবংশ শতা ীর থম দশেক সা াজ বাদ যখন চীেনর অথনীিতর উপর কেঠার িনয় ণ িত া 
কেরিছল এবং চীনা ভূ-খে  িনেজেদর কতৃ  িব ার কেরেছল, তখন চীেনর মানুষ 
সা াজ াবাদী চ াে র িব ে  তী  িতেরাধ গেড় তােল। সরকােরর ব ব  িছল- 
সা াজ বােদর িবেরাধীতা িচং রাজতে র িবেরাধীতার নামা র মা । এই সম  দশে িমক 
অভ ান েলাই শষ পয  ১৯১১ সােলর গণতাি ক িব েবর মধ  িদেয় জাতে র জ  
িদেয়িছল। 
 
(১)      ১৯১১ সােল চীেন র জাতাি ক িব েবর অন তম বিশ  হল জনগেণর মেধ  



জাতীয়তা বাদী চতনা। জনগেণর জাতীয়তাবাদী দািবর মেধ ই চীেনর নতন সামা জক 
গা েলার আশা-আকা ার এবং ামীণ দির - ণীর ির তার সই িতফলন ঘেটিছল।  

 
(২)     ১৯১১ সােলর গনতাি ক িব েবর া ােল পিরবতনবাদীেদর মেধ   ম করণ 

ঘেটিছল। একদল িছল িলয়াং িচ-চাও এর সতৃে  সং ারাদী আে ালেনর সমথক এবং 
অন দল িছল সান ইয়াৎ সেনর সতৃে  ব িবক অভ ােনর পাে । িলয়াং িচ-চাও িছেলন 
একজন বু জীবী ও সুপ ত। িতিন চীেন রাজত  িত া করার প পাতী। অন িদেক সান 

এর উে শ  িছল জনগেণর ত:স্ফুত ব িবক অভ ােনর মধ  িদেয় মা ু  রাজতে র 
উে দ সাধন এবং গণতে র িত া। 

 
(৩)     ১৯১৪ সােল জাতাি ক িব েবর া ােল সান ইয়াৎ সন জনগেণর িতন ট নীিত 
ঘাষণা কেরন ১. জাতীয়তাবাদ, ২. গণত , ৩. সমাজত । ঐিতহািসক ইম ানুেয়ল  বেলন 

সান ইয়াৎ সন এক টর মেধ  িতন ট িব ব সংঘ ঠত করার  দেখিছেলন। এক ট 
জাতীয়তাবাদী িব েবর মেধ  িদেয় জাত  গঠন করেত চেয়িছেলন এবং এক ট সমাজ 

িব েবর মাধ েম দেশর জিম ব েনর উপর সাম  িত ত কের চীেন পা াত  পুঁ জবােদর 
উ ােনর পথ  করেত চেয়িছেলন। 

 
(৪)     চীেনর িব েব রাজতাি ক ব বহার উে দ সাধন কেরিছল। এমনিক সাংিবধািনক 

রাজতে র ছ েবেশও িচং রাজতে র িফের আসার রা া িব বীরা খালা রােখনিন। 
 

(৫)     চীেনর মাকসবাদী ঐিতহািসেকরা ১৯১১ সােলর িব বেক বুেজায়ার গণতাি ক িব ব 
িহেসেব আখ ািয়ত করেলও একই সােথ একথাও ীকার কেরেছন য, তৎকালীন চীেন বুেজায়া 

ণী এক ট শ শালী সামা জক শ নী িহেসেব গেড় উেঠিন। তারা চীেনর অথৈনিতক 
ধীনতা চেয়িছেলন বেট। িক  এক ট সিত কােরর গণতাি ক ব ব ােক টিকেয় রাখেত তারা 

ব থ হল।  
 

চীেন জাত  িত ার তাৎপযঃ 
 

(১)        চীেন জাতে র উ ান দুইহাজার বছেররও অিধককাল ায়ী রাজতে র অবসান 
ঘটায়। জাতাি ক চীেন আর কান দবপুেরর স ি েপ পিরগিণত হয় না। উপর  চীন 

পিরগিণত চীনা জাতীয় স ি েপ। 
(২)       চীেন জাত ী িত ার ফেল চীনা িব বীেদর সুদীঘকােলর  বা েব পািয়ত 

হয়। 
(৩)       দেশর রাজৈনিতক মতা আর কবলমা  মা ু  উপজািতর থােক না। রাজৈনিতক 

মতা  স সািরত হয় চীেন অধু িষত সকল ণীর মেধ , যথা চীনা, মা ু  মা ল, 
মুসলমান, এবং িত তী। 

 
(৪)       ১০ অে াবর, ১৯১১ সােল উচাং িবে ােহর পের ১২ ফ “য়াির, ১৯১২ সােল সবেশষ 

িচং স াট পদত াগ ঘাষণা করেল চীেন মা ু  রাজবংেশর শাসন অবলু  হয়। এবং  
কােলর ব বধােন জাতাি ক আে ালেনর সাফল  পৃিথবীর জাতীয়তাবাদী আে ালেনর 

ইিতহােস ন জরিবহীন বেল গহৃীত হয়। 



 
(৫)       চীেন মা ু  শাসেনর উে েদর পর সান ইয়াৎ সেনর সহকম েদর ারা তার িতন 

নীিত জাতীয়তাবাদী, গণত  ও সমাজত  হণীয় হয়িন। তারা কবল জাতীয়তাবাদ নীিতেক 
অনুসরণ কের। ফেল সান ইয়াৎ সেনর ে  দখা চীন রােজ ই থেক যায়। বা েব প 

পায় না। 
 

(৬)       গণ জাত ী চীেনর মাকসবাদী ঐিতহািসক ১৯১১ সােলর িব বেক বুেজায়া 
গণতাি ক িব ব িহেসেব আখ ািয়ত করেলও এই সােথ একথাও ীকার কেরেছন য 

তৎকালীন চীেন বুেজায়া ণী এক ট শ শালী সামা জক ণী িহেসেব গেড় উেঠিন। তারা 
চীেনর অথৈনিতক িনভরতা চেয়িছেলন বেট িক  কৃত গণতাি ক ব ব া টিকেয় রাখেত 

তারা ব থ হয়। 
 

বুেজায়া গণতাি ক িব ব? 
 

ইিতহােসর িবে ষকেদর মেত কৃতপে  ১৮৮০ সােল আিফেমর যুে  চীেনর িব েবর 
সু পাত ঘেট। ১০৯ বছর পর ১৯৪৯ সােল সাম বাদী সরকার িত ার সই িব েবর সমাি  

ঘেট। িবে ষকগণ চীেনর িব বসমূহেক দু ট ভােগ ভাগ কের থােকন। এর মেধ  থম পযােয় 
তথা ১৮৪০ থেক ১৯১১ সােলর ৪ মর আে ালন পয  ায় ৮০ বছেরর িব বেক বুেজায়া 
গণতাি ক িব ব বলা হেয় থােক। এই দীঘ সময় িবেদশী পুঁ জবাদ িত য়াশীল সাম ভ 

ইত ািদর িব ে  চীেনর জনগণ আেপাষহীন সং াম চািলেয় যা। এ সং ােমর শষ পেব 
নতৃ  হণ কেরন চীেনর মহান জাতীয়বাদী নতা সান ইয়াৎ সন। তাছাড়া সমসামিয়ক 

িবে র ঘটনাবলী চীনােদর িনজ দেশ এক ট পিরবতেনর আশা জা ত কের তােল। এসব 
বা ব ফল “িত চীেনর িব বেক বুেজায়া গণতাি ক িব ব। ১৯১১ সােলর িডেস ের নানিকং 
এ এক ট অ ায়ী সরকার গঠেনর মাধ েম চীেন সব থম বুেজায়া জাতাি ক শাসেনর িভি  

ািপত হয়। 
 

১৯১১ সােলর িব েব সান ইয়াৎ সেনর ভূিমকা 
 

১৯১১ সােলর ইয়াৎ সেনর পূণ অবদান িছল। ১৮৬৬ সােল দি ণ চীেন ইয়াৎ সেনর 
জ । িপতৃব  তাইিপং িবে ােহ যাগদান কেরন। তার ভােব সান বাল কাল থেকই তাইিপং 

নতা ইংিসউ চয়ানেক আদশ িহেসেব হণ কেরন। িব বী পিরবাের জ  হণ করায় তার 
মেন েদেশর িত ভালবাসা বাল কাল থেক উ  হয়। ১৮৮৫ সােল াে র সােথ সংঘেষ 
চীেনর পরাজায় থেকই চীেনর ভাগ  িনেয় িচি ত থােকন। িতিন তৎকালীন অন তম ধান 

নতা িলং হং চ াং  িনকট চীনা সং ােরর াব স িলত এক ট ারকিলিপ রণ কেরন। 
িক  তার কান উ র পানিন। এভােব তৎকালীন নতৃবৃ  কতৃক অ াত হেয় নতন পথ 

অবল ন কেরন। য পথ বিণেকর জন  নয়, কৃষেকর জন  নয়, শা  প ত জেনর জন  
নয় অথবা িচিকৎসেকর জন  নয় উপর  স পথ িব বীর পথ য পেথর পিথক িবেশষ কান 

ণীর সবার জন  িন  হন না বরং সবে ণীর জনগেণর সে  স িলতভােব েদশ 
সবায় িনেয়া জত হন। সান ইয়াৎ সন মূলত িছেলন একজন িব বী, ১৮৯৪ সােল িতিন ১১২ 

জন সভ  স িলত এক ট সিমিত গঠন কেরন।  ১ অে াবর ১৮৯৬ সাল থেক সান ইয়াৎ সন 
ইউেরােপ অিতবািহত কেরন এবং িশ  িভি ক অথনীিতর িবিভ  সমস া, ধমঘট মািলক-



িমক সংঘষ িকভােব ইউেরােপর শাি  শৃ লা িবিঘœত করেছ। এ থেক িতিন উপলি  
কেরন য, সংখ ালিঘ  স দােয়র মেধ  দেশর সমৃ  ক ীভূত না থােক অথাৎ পুঁ জবাদ 

যােত মাথা তলেত না পাের তার জেন  পূব থেক িতেরাধ ও িতেশােধর ব ব া হেণ 
অ সর হন। ঊনিবংশ শতেকর শেষর িদেক চীেন িব ব ঘটাবার জন  বশ িকছ গা  
কাযকরী িছল সান উপলি  কেরন য এই সকল গা িলেক এক  করেত না পারেল 

িব েবর াণশ  পাওয়া যােবনা। িব ব  কের িকভােব চীনেক গেড় তলেত হেব তার সু  
নীিত ঘাষণা কেরন। 

 
(ক) জাতীয়তাবাদ (খ) গণত  (গ) জনগেণর জীিবকা 

১৯০২-০৫ সােলর মেধ  িতিন তার িব বী আে ালেনর িত সহেযাগীতা কামনা কেরন 
িভেয়তনাম, হনলুলু, মািকন যু রা  ও জাপান পিরদশন কেরন এবং এক ট িব বী 

আে ালেন ব পিরকর হন। ১৯০৫ সােল িতিন ােসলস্, বািলন, প ািরেস চীনা ছা েদর িনেয় 
িতন ট িব বী দল গঠন কেরন এবং জাপােন এেস সকল িব বী দলেক সংগ ঠত কেরন। িতিন 

এর সভাপিত িনবািচত হন। এ দেলর উেদ ােগই ১৯১১ সােল গণতাি ক িব ব হেয়িছল।  
 ছা  সমাজ, প ত সমাজ ও গিতশীল সামিরক অিফসার সকেলই সানেক অকু  সমথন 

দয়। ১২ ফ “য়াির ১৯১২ চীন সরকার পদত াগ করেল রাজত র অবসান হয় এবং 
জাতে র যা া  হয়। 

 
ড: সান ইয়াৎ সনেক চীনা জাতে র জনক বলা যায় ? 

 
ড: সান ইয়াৎ সনেক িবিভ  ঐিতহািসক আধুিনক চীেনর জনক িহেসেব অবিহত কেরন। 

কননা একিদেক যমন চীেন িবেদিশেদর আিধপেত র অবসান করেত চেয়িছেলন অন  
িদেক তমিন মা ু  সরকােরর অপশাসনেক উে দ করেত চেয়িছেলন। এভােব িতিন চীন 

দশ থেক রাজত  উে দ কের এ দেশ জাতাি ক শাসন ব ব া কােয়ম করেত 
চেয়িছেলন। যােত আপামর জনসাধারেণর কল াণ িন ত করা যায়। এ কাজ সহজসাধ  

িছলনা। কারণ তার িবেরাধী িহেসেব িছল থমত মা ু  করকার ও ি তীয়ত িবেদশী াথবাদী 
শ । ফেল  এেদর িব ে  েখ দাড়ােত িগেয় িতিন িনযািতত, কারা  ও িনবািসত 

হেয়েছন। িতিন দীঘ সময় িবেদেশ ঘুের অিভ তা স য় কেরন। অবেশেষ িব বী 
সংগঠন েলা এক ত হেয় সান এর নতৃে  চীেনর রাজতাি ক সরকারেক হ টেয় 

জাতাি ক সরকার গঠন কেরন। এসব কারেণ কিমউিন  প ী সহ অসংখ  ঐিতহািসক ড: 
সান ইয়াৎ সনেক চীনা জাতে র জনক বেল অিভিহত কেরন। 

 
পিরেশেষ বলা যায় ঊনিবংশ শতা ীেত এবং িবংশ শাত ীর গাড়ার িদেক চীেন একিদেক 

সা াজ বাদী শ র দৗরা  অপরিদেক মা ু  সরকােরর অপশাসেনর ফেল দশ ট নানািবধ 
সমস ায় জজিরত হেয় পেড়িছল। এ  অব া হেত উ রেণর জন  চীেনর জাতীয়তাবাদী 
চতনায় উদ্বু  জনগণ ১৯১১ সােল দশ টেত এক ট সফল িব ব সংঘ টত কের স ট 

জাতাি ক িব ব নােম পিরিচত। এর মাধ েম চীেনর রাজতাি ক শাসন ব ব ার অবসান হয় 
এবং জাতাি ক শাসন ব ব ার উ ব হয়। এ আে ালেন পুেরাধা িছেলন সান ইয়াৎ সন। 

জন ফয়ারব া  যথাথই ম ব  কেরেছন, “চীেনর মহান িব বী নতা ড: সান ইয়াৎ সন এর 
িবিশ  ভূিমকা চীেন জাত  িত ার কাশ  রাজপথ উ ু  কের।” 
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