
মহিমাহিত হিপ্লি, যাকে 1688 সাকের হিপ্লি িা রক্তিীন হিপ্লিও িো িয়, ইংকরজ ইহতিাকস, 1688-89-

এর ঘটনা যা জজমস হিতীয় এিং তাাঁর েনযা জমহর হিতীয় এিং তার স্বামী উইহেয়াম তৃতীয়, অকরকের 

রাজেুমার এিং স্ট্যাডকিাল্ডাকরর রাজীেরকের ফকে ঘকটহিে জনদারেযান্ডকসর ইউনাইকটড প্রকদকের। 

 

জফিরুয়ারী 1689 সাকে সংসদ উইহেয়াম এিং জমহরকে মুেুট সরিরাি েকর; তারা দুই মাস পকর 

হসংিাসকন িসাকনা িকয়হিে। 

েীর্ ষ প্রশ্নসমূি 

মহিমাহিত হিপ্লি হে হিে? 

মহিমাহিত হিপ্লি েখন ঘকটহিে? 

জেন মহিমাহিত হিপ্লি ঘকট? 

জেন মহিমাহিত হিপ্লি তাৎপয ষপূে ষ? 

1685 সাকে হিতীয় জজমসকে রাজীেরকের পকর, তাাঁর উদরভূত জরামান েযাথহেে জনগকের জিহেরভাগ 

অংেকে হিচ্ছিন্ন েকর তুকেহিে। 1687 হিস্ট্াকে হতহন নন-েনফরকমেনিাদী ও পুনুদ্ধারোরীকদর 

হিুকদ্ধ দচ্ছিত আইন স্থহগত েকর প্রকমাচনার জঘার্োপত্র জাহর েকরন এিং এহপ্রে ১ April 1688 এ 

আকদে হদকয়হিকেন জয পকরর দুটট রহিিার পর পর দু'জন মন্ত্রীর োি জথকে হিতীয় দািী পড়কত িকি। 

েযানটারকিহরর আচষহিেপ উইহেয়াম সানক্রফ্ট এিং আরও িয়টট হিেপ তাাঁর হিুকদ্ধ এই অহভকযাগ 

েকরহিকেন এিং রাষ্ট্রকরািী মানিাহিোকরর অহভকযাকগ তাকদর হিুকদ্ধ মামো েরা িকয়হিে। তাকদর 

খাোস প্রায় জজমকসর জরামান েযাথহেে েুইন, জমহরনার অফ জমাকডনা (জনু) -এর এেটট পুত্র সন্তাকনর 

জকের সাকথ হমহেত িকয়হিে। এই ইকভন্টটট তার নীহতর অহনহদষষ্টকেচ্ছিে িারািাহিেতা প্রহতশ্রুহত হদকয়কি 

এিং অসন্তুটষ্টকে এেটট মাথায় একনকি। এেজন হিেপ এিং িুইগ এিং টহর উভয় প্রকরাচনার িয়জন 

হিহেষ্ট রাজনীহতে সি সাতজন হিহেষ্ট ইংকরজ জনতা অকরকের উইহেয়ামকে হচটি হেকখহিকেন এিং 

তাকে জদকের অহভকযাগগুহে সমািাকনর জনয জসনািাহিনী হনকয় আসার জনয আমন্ত্রে জাহনকয়হিকেন। 

উইহেয়াম, জজমকসর ভাকে এিং তার জামাতা হিকেন এিং জজমকসর পুত্র উইহেয়াকমর স্ত্রী জমহর জেগ্রিে 

না িওয়া পয ষন্ত তাাঁর উত্তরাহিোরী হিকেন। উইহেয়াকমর প্রিান উকিগ হিে ইউকরাকপ ফরাহস েচ্ছক্তর 

অতযহিে িচৃ্ছদ্ধ পরীক্ষা েরা। 1679 এিং 1684 এর মকিয ইংেযাকন্ডর ননি ষযচ্ছক্তেতা এিং সম্রাট হেওপল্ড 

প্রথম তুহেষ অগ্রগহতর সাকথ হভকয়নায় আগত িকয় েুই চতুথ ষকে েুকেমিাগ ষ, স্ট্র্যাসিাগ ষ, েযাসাে 

মনকফরাকতা এিং অনযানয জায়গা দখে েরকত জপকরহিে জেনীয় জনদারেযান্ডস, জাম ষান রাইনেযান্ড 



এিং উত্তকরর প্রহতরক্ষার জনয গুুত্বপূে ষ ইতাহে। তকি 16৮৮ সাকের মকিয এে দুদষান্ত ইউকরাপীয় জজাট 

আগ্রাসন িন্ধ েরার আহ্বান জানাকত শুু েকরহিে। এর সম্ভািনাগুহে আংহেেভাকি ইংেযাকন্ডর উপর 

হনভষরেীে হিে। সুতরাং, এে িিকররও জিহে সময় িকর ইংহেে জনতৃস্থানীয় মযােেকন্টন্টগুহের সাকথ 

ঘহনষ্ঠ জযাগাকযাকগর োরকে, উইহেয়াম তাকদর আমন্ত্রেটট গ্রিে েকরহিকেন। টর জি অিহি হিোকম 

অিতরে (৫ নকভম্বর) েন্ডকন হতহন আকে আকে এহগকয় জগকেন োরে হিতীয় জজমস জথকে সমথ ষন 

হ্রাস জপকয়কি। জজমকসর েনযা অযান এিং তার জসরা জজনাকরে জন চাহচষে উইহেয়াকমর হেহিকরর 

হনি ষাসেকদর মকিয হিকেন। এরপকর জজমস পাহেকয় জগকেন ফ্রাকে। 

উইহেয়ামকে এখন সরোর চাহেকয় এেটট সংসদ আহ্বান েরকত িো িকয়হিে। যখন এই েনকভনেন 

পাে ষাকমকন্টর নিিে িকয়হিে (জানুয়াহর 22, 1689), হেিু হিতকেষর পকর, জজমকসর হিমানটটকে অিজ্ঞা 

হিসাকি গেয েরার জনয এিং উইহেয়াম এিং জমহরর সাকথ সচ্ছিহেতভাকি অহিোকরর জঘার্োপকত্রর সাকথ 

মুেুট সরিরাি েরার হির্কয় সিহত জানায়। উপিার এিং েতষ উভয়ই গিৃীত িকয়হিে। এরপকর 

েনকভনেনটট এেটট উপযুক্ত সংসদ এিং জঘার্োর িড় অংেগুহেকে অহিোর হিকে রূপান্তহরত েকর। 

এই হিকে জমহরর জিান অযানকে উত্তরাহিোর সূকত্র মহরয়ম জথকে ইসুয েরার আকগ জরামান েযাথহেেকদর 

হসংিাসন জথকে হনহর্দ্ধ েকরহিে, আইন স্থহগত েরার মুেুটটটর ক্ষমতা িাহতে েকর হদকয়হিে, আইন 

প্রকয়াকগর ক্ষমতার হনন্দা েকরহিে "জযমন এটট িযিিার েরা িকয়কি এিং জদরীকত িযিিার েরা িকয়কি , 

”এিং োহন্তর সময় স্থায়ী জসনািাহিনীকে অবিি জঘার্ো েকর। 

হনষ্পহত্ত ি'ে িুইগ দে ষকনর জনয যকথষ্ট জয়যুক্ত marked যহদ জোনও জরামান েযাথহেে রাজা িকত না 

পাকর তকি জোনও রাজত্বই হনিঃেতষ িকত পাকর না। িহিষ্কারিাদী সমািান গ্রিকের ফকে জন েকের এই 

মতামতকে সমথ ষন জদওয়া িকয়হিে জয সরোর সংসকদ প্রহতহনহিত্বোরী রাজা এিং তার জোেকদর মকিয 

এেটট সামাচ্ছজে চুচ্ছক্তর প্রেৃহতর হিে। হিপ্লি স্থায়ীভাকি ইংেযাকন্ডর োসে েচ্ছক্ত হিসাকি সংসদ প্রহতষ্ঠা 

েকরহিে। 

 

  



ENGLISH REVOLUTION: 

ঐতিহাতিক পটভূতি: 

রাজা এিং সংসকদর মকিয উকত্তজনা সপ্তদে েতােী জকুড় গভীর চেহিে। 1640 এর দেকে, এই হিকরািটট 

গিৃযুকদ্ধ পহরেত িকয়হিে। িারাকনা, চাে ষস প্রথম, 1649 সাকে হেরকেদ েরা িকয়হিে; তার জিকে চাে ষস এিং 

জজমস ফ্রাকে পাহেকয় যায়; এিং হিজয়ী অহেভার ক্রমওকয়ে 1650 এর দেকে ইংেযান্ড োসন েকরহিকেন। 

1659 সাকে জক্রামওকয়র মৃতুয এেটট রাজবনহতে েনূযতা নতহর েকরহিে, সুতরাং সংসদ চাে ষস I  জিকেকদর 

হনি ষাসন জথকে হফকর আসকত আমন্ত্রে জাহনকয়হিে এিং 166০ সাকে হিতীয় চাে ষকসর রাজযাহভকর্েতায় 

ইংকরজ রাজতন্ত্র পুনুদ্ধার েরা িকয়হিে। 

পুনরুদ্ধারেে পরে উরেজনা: 

পুনুদ্ধার, তকি রাজা এিং সংসকদর মকিয ক্ষমতার জমৌহেে প্রশ্নগুহের হনষ্পহত্ত েকরহন। প্রেৃতপকক্ষ, 

হনি ষাহসত চাে ষস আইকয়র পুত্রকদর েুই চতুকথ ষর েচ্ছক্তোেী রাজতাহন্ত্রে পদ্ধহতগুহের সাকথ প্রোে েকরহিে। 

চাে ষস এিং জজমস হডভাইন রাইটস অফ হেংস িারা নযায়সঙ্গত এে হনরঙরেুে রাজতকন্ত্রর প্রতযাো হনকয় 

হিকটকন হফকর একসহিে, তাই হিতীয় চাে ষস (1660-1685) এিং তার ভাই জজমস হিতীয় (1685-88) এর 

রাজত্বোকে উকত্তজনা অিযািত হিে। জটহিে 1 টট িিু পাকের উকত্তজনা এিং অিস্থানগুহের তাহেো েকর। 

পুনুদ্ধাকরর সময় জয সমক াতা িকয়হিে তা ি'ে হিতীয় চাে ষস তাাঁর উত্তরসূহর হনয়ন্ত্রে েরকি, হতহন তার 

হিচার হিভাগকে হনয়ন্ত্রে েরকিন এিং সনাতন ের আদায় েরার ক্ষমতা তাাঁর থােকি। হিহনমকয়, হিতীয় 

চাে ষস জপ্রাকটস্ট্যান্ট জথকে যাকি এিং অহতহরক্ত শুল্ক আকরাকপর জনয সংসকদর অনুকমাদকনর প্রকয়াজন িকি। 

 

Table 1 

Issues Separating Crown and Parliament, 1660-1688:  

ক্রাউন এিং সংসদ পথৃে েরার হির্য়গুহে, 1660-1688 

 

Issue King’s Favored Position Parliament’s Favored Position 

Constitution 

Absolute Royal Power 

(King above Law) 

Constrained Royal Power 

(King within Law) 

Religion Catholic Protestant 

Ally France Holland 

Enemy Holland France 

Inter-Branch Checks 

Royal right to control succession 

(Parliamentary approval NOT required) 

Parliament’s right to meet 

(Royal summons NOT required) 

Judiciary Subject to Royal Punishment Subject to Parliamentary Impeachment 

Ordinary Revenue 

Royal authority sufficient to impose and 

collect traditional taxes. 

Parliamentary authority necessary to 

impose and collect traditional taxes. 

traditional taxes traditional taxes. 



Extraordinary Revenue 

Royal authority sufficient to impose and 

collect new taxes. 

Parliamentary authority necessary to 

impose and collect new taxes. 

Appropriation Complete royal control over expenditures. 

Parliamentary audit or even 

appropriation. 

িােকি, অহতহরক্ত েকরর উপর েতৃষত্ব ি'ে সংসদ েীভাকি হিতীয় চাে ষসকে িািা জদয়। চাে ষস পাে ষাকমন্ট 

েতৃষে অনুকমাহদত অহতহরক্ত টযাকের সিায়তায় জপ্রাকটস্ট্যান্ট িেযাকন্ডর (1665-67) হিুকদ্ধ ইংেযাকন্ড যুকদ্ধ 

নাকমন। যুকদ্ধর পরিতী িিরগুহেকত, সংসদ জথকে অহতহরক্ত অথ ষায়ন িন্ধ িকয় যায়, হেন্তু হিতীয় চাে ষকসর 

bে জনওয়া এিং িযয় িয়হন। 1671 এর মকিয, তার সমে আয় হনয়হমত িযয় এিং debtsজের সুকদ প্রদাকনর প্রহত 

প্রহতশ্রুহতিদ্ধ হিে। সংসদ অহতহরক্ত তিহিে অনুকমাদন েরকি না, তাই হিতীয় চাে ষসকে হফোহে হিদায় 

জদওয়া িকয়হিে। 

ড াভারেে িতি 

রাজস্ব স্বায়ত্তোসন হফকর জপকত এিং সংসদকে হিেৃত েরার জনয, হিতীয় চাে ষস ১7171১ সাকে েুই চতুকথ ষর 

সাকথ জডাভাকরর জগাপন চুচ্ছক্ত স্বাক্ষর েকরন। চাে ষস এেমত িন জয ইংেযান্ড ফ্রাকের সাকথ িেযাকন্ডর হিুকদ্ধ 

যুকদ্ধ জযাগ জদকি এিং হতহন প্রোকেয েযাথহেে িম ষ গ্রিে েরকিন। হিহনমকয়, চাে ষস ফ্রাকের োি জথকে 

নগদ অজষন েকরহিে এিং হিজকয়র সম্ভািনা েুণ্ঠন েকরহিে যা তার debtজের সমসযা সমািান েরকি। এই 

চুচ্ছক্তটট অযাংহেোন চাচষকে িুমহে হদকয়কি, হিতীয় চাে ষকসর জপ্রাকটস্ট্যান্ট িেযাকন্ডর সমথ ষকনর নীহতমাোর 

হিকরাহিতা েকরহিে এিং সংসকদর িাইকর রাজস্ব আকয়র উতরস সরিরাি েকরহিে। 

তদুপহর, তার প্রেল্পটট চােু েরার জনয প্রকয়াজনীয় অথ ষ মুক্ত েরার জনয, চাে ষস স্ট্প অফ দয একেেুইয়ার 

নাকম এেটট োজ েকর তার অকনে debtsে পহরকোি েরা িন্ধ েকর হদকয়হিে এিং মযাহেয়াকভহেয়ান 

ফযােকন, চাে ষস জোেসকে হেিুটা আোদা েকর জফেে (জরাজকভয়ার 1991)। ১7272২ সাকে ইংহেে 

জনৌিাহিনী ডাচকদর পরাচ্ছজত েরকত িযথ ষ িকে এই জযু়াটট িাহরকয় যায়। চাে ষস তখন েযাথহেেতা জথকে হপিু 

িকট সংসকদ হিরহত এড়ায়। 

ডজিি তিিীয়: 

সংসদ অিেয উচ্চ ক্ষমতা অজষন েরকত অক্ষম হিে। ১7979৯ জথকে ১8৮১ সাে পয ষন্ত জপ্রাকটস্ট্যান্ট 

অহভজাতরা চাে ষস হিতীকয়র েযাথহেে ভাই জজমসকে হসংিাসকন উত্তরাহিোর জথকে িাদ হদকয় সংসদীয় 

আইন পাস েকরহিকেন। িজষনীয় সঙ্ককটর রাজবনহতে অোহন্ত ি'ে ি'ে িুইগ দেকে িাদ জদওয়ার পকক্ষ 

এিং টহর পাল্টা দেকে িাদ জদওয়ার হিকরাহিতা েকরকি। এমনহে েমকে সংখযাগহরষ্ঠতার পকরও, িুইগস 

তাকদর পকক্ষ সংহিিানটট পনুরায় োয ষের েরকত িািয েরকত পাকরহন োরে চাে ষস এই আইনকে সিহত না 

হদকয় হতনটট সংসদ জভকঙ হদকয়হিকেন। 



অচোিস্থার ফেস্বরূপ, চাে ষস তাাঁর জীিকনর জের্ িিরগুহেকত সংসকদ তেি েকরন হন এিং জজমস ১85৮৫ 

সাকে হসংিাসকন িকসন। িােি চাে ষকসর হিপরীকত, হিতীয় জজমস সািকসর সাকথ তার সমে েকক্ষযর জনয 

পদকক্ষপ হনকয়হিকেন। িমীয় ফ্রকন্ট, েযাথহেে জজমস অযাংহেোন চাকচষর প্রিানত্বকে (জজানস 1978, 238) 

িুমহে হদকয় তার অযাংহেোন হমত্রকদর হিচহেত েকরহিে। হতহন আরও জঘার্ো েকরহিকেন জয তাাঁর পুত্র এিং 

উত্তরাহিোরী েযাথহেে িকয় উিকিন। সামহরে ফ্রকন্ট, জজমস স্থায়ী জসনািাহিনীকে প্রসাহরত েকরহিে এিং 

েযাথহেে অহফসারকদর পকদান্নহত জদয়। আহথ ষে ফ্রকন্ট হতহন সংসদকে তার অনুগতকদর সাকথ পযাে েকর 

নষ্ট েরার জচষ্টা েকরহিকেন। ভরাট সংসদ হনকয়, "রাজা এিং তাাঁর মন্ত্রীরা এেটট িিৃত্তর রাজস্ব অজষকনর 

মািযকম িযিিাহরে এিং স্থায়ী স্বািীনতা অজষন েরকত পারকতন" (জজানস 1978, পষৃ্ঠা 243)। ১88৮৮ সাকের 

মকিয, ইংেযাকন্ডর চাচষ সম্পকেষ উহিে জটাহরস এিং সংসকদর স্বািীনতা হনকয় উহিে িুইস এেমত িন জয 

তাকদর হিতীয় জজমকসর হিুকদ্ধ iteেযিদ্ধ িওয়ার দরোর হিে। 

উইতিয়াি অফ অরেঞ্জ- 

সমািান িকয় ওকি জমহর সরটুয়াটষ এিং তার স্বামী অকরকের উইহেয়াম। ইংকরজী দেগুহে জমহর এিং 

উইহেয়ামকে হসংিাসন দখকের আমন্ত্রে জাহনকয়হিে োরে এই দম্পহত জপ্রাকটস্ট্যান্ট এিং জমহর হিতীয় 

জজমকসর জমকয় হিকেন। তকি পহরহস্থহতটটর অহতহরক্ত নাটে হিে োরে উইহেয়ামও ডাচ প্রজাতকন্ত্রর 

সামহরে েমান্ডার হিকেন এিং ১ 16৮৮ সাকে ডাচরা এেটট েটিন সামহরে অিস্থাকন হিে। িেযান্ড ফ্রাকের 

সাকথ যুকদ্ধর মুকখামুহখ িকয়হিে (নয় িিকরর যুদ্ধ, ১88৮৮-৯,) এিং সম্ভািনা িাড়হিে জয হিতীয় জজমস 

ইংেযান্ডকে ফ্রাকের পকক্ষ যুকদ্ধ নাহমকয় জদকি। জজমস তার জামাতা উইহেয়াকমর সাকথ প্রোেয যুকদ্ধর 

োিাোহি একসহিকেন। 

উইহেয়াম এিং িেযাকন্ডর পকক্ষ, আমন্ত্রেটট গ্রিে েরা এিং ইংেযাকন্ড আক্রমে েরা সািসী জযু়া হিে, তকি 

সাফেয ইংেযান্ডকে হমকত্রর পকক্ষ িুমহের িাত জথকে পহরেত েরকত পাকর। উইহেয়াম 5 নকভম্বর 1688 

(ইস্রাকয়ে 1991) এ ডাচ জসনািাহিনী হনকয় ইংেযাকন্ড অিতরে েকরহিকেন। যুকদ্ধ জযাগ জদওয়ার আকগ হিতীয় 

জজমকসর জসনািাহিনীর তরুটটগুহে অনুসরে েকরহিে এিং উইহেয়াম জজমসকে ফ্রাকে পাহেকয় যাওয়ার 

অনুমহত জদয়। সংসদ জজমস হিতীকয়র হিমানটটকে অিজ্ঞা হিসাকি গ্রিে েকরহিে এিং তৃতীয় উইহেয়াম 

ও হিতীয় জমহরর সিোসন ১৩ জফিরুয়াহর, ১89৮৯ সাকে আনুষ্ঠাহনেভাকি তাাঁর স্থোহভহর্ক্ত িন। যহদও 

হিতীয় জমহরর জজমকসর েনযা হিসাকি মহরয়কমর হসংিাসকনর দাহি হিে, উইহেয়ামকে হেং ও জমহর েরার 

দাহি েকরহিকেন উইহেয়াকমর জসই ক্ষমতা থােকত জচকয়হিে। 1694 সাকে জমহরর মৃতুযর পকর উইহেয়ামকে 

এেমাত্র রাজা জিকড় জদওয়া যখন েতৃষপক্ষকে সরে েরা িকয়হিে। 

নিুন িংতিধান - 



১88৮৮-৮৮ সাকে সংসদ এিং রাজেীয় দম্পহতর মকিয এই চুচ্ছক্তটট িকয়হিে জয সংসদ ফ্রাকের হিুকদ্ধ 

যুদ্ধকে সমথ ষন েরকি, এিং উইহেয়াম এিং জমহর তাকদর েতৃষকত্বর জক্ষকত্র নতুন িািা গ্রিে েরকি। নতুন 

সংহিিাকন সংসকদর অিস্থাকনর জয জোনও েচ্ছক্তর জচকয় উইহেয়াকমর দর ের্ােহর্র অিস্থাকনর তুেনামূেে 

দুি ষেতা প্রহতফহেত িকয়কি। সংসদ জজমকসর হফকর আসার আেঙ্কা েকরহিে, তকি উইহেয়ামকে ফ্রাকের 

হিুকদ্ধ যুকদ্ধ ইংেযাকন্ডর ইিুে সমথ ষন দরোর হিে োরে িযয়গুহে অসািারে িকি এিং রাজবনহতে 

 গড়ার িদকে উইহেয়াম সামহরে েমাকন্ডর হদকে মকনাহনকিে েরকিন। 

প্রাথহমে সাংহিিাহনে িকন্দািেটট ইংকরজ হিে অফ রাইটস, জটাোকরেন অযাক্ট এিং হিকরাি আইকন 

১89৮৮ সাকে োজ েরা িকয়হিে যা রাজতন্ত্রীকদর সচ্ছিহেতভাকি সংসদ ও সংসকদর আইনকে সিান েরার 

জনয প্রহতশ্রুহত জদয়। সংসকদ রাজেতষাকদর আজীিন ের আদাকয়র েতৃষত্ব জদওয়া িন্ধ েরায় ১90৯০-এর 

দেকে আহথ ষে ক্ষমতা হনষ্পহত্ত িকয়হিে। পহরিকতষ, সংসদ সেে েকরর হনয়হমত পুনরায় অনুকমাদকনর োজ 

শুু েকর, সংসদ েীভাকি নতুন রাজস্ব অনুকমাদন িযয় েরকত পাকর তা হনহদষষ্ট েরকত শুু েকর, সংসদ 

েীভাকি রাজস্ব িযয় িয় তা হনরীক্ষে শুু েকর এিং সংসদ হেিুটা অথ ষ পুকরাপুহর রাজার হনয়ন্ত্রে জথকে 

সহরকয় জদয় (হডেসন 1967: 48-73 )। 1697 সাকে যুকদ্ধর জেকর্, সংসকদর নতুন আহথ ষে ক্ষমতাগুহে 

জিহেরভাগ জায়গায় হিে। 

িাংতিধাতনক তিশ্বাির াগ্যিা - 

উইহেয়াম এিং জমহর এিং পাে ষাকমকন্টর মকিয িযিস্থার আহথ ষে ও অথ ষবনহতে গুুত্ব ি'ে মহিমাহিত হিপ্লকির 

সাংহিিাহনে রাজতকন্ত্রর প্রহতশ্রুহতিদ্ধ প্রহতশ্রুহতগুহে আরও হিশ্বাসকযাগয জয পুনিঃস্থাপন সংহিিাকনর 

অিীকন েরা প্রহতশ্রুহতগুহে (উত্তর এিং ওকয়ইংস্ট্ 1988)। অথ ষনীহতহিদকদর হিশ্বাসকযাগয েেটট িারা যা 

জিা াকনা িকয়কি তা যুচ্ছক্তটটর জনয প্রকয়াজনীয়। যহদ জোনও সংহিিানকে সংসদ এিং ক্রাউনকদর মকিয 

এেটট চুচ্ছক্ত হিসাকি হিকিচনা েরা িয়, তকি হিশ্বাসকযাগযতার অথ ষ এটট আজ েতটা হিশ্বাসকযাগয জয সংসদ 

এিং রাজা আগামীোে তাকদর প্রহতশ্রুহত সিান েরকত জিকি জনকিন। হিশ্বাসকযাগযতা চ্ছজজ্ঞাসা েকর না 

হিতীয় চাে ষস জোনও প্রহতশ্রুহতকত নিায়ন েকরহিে হেনা; পহরিকতষ, হিশ্বাসকযাগযতা চ্ছজজ্ঞাসা েকর জয 

জোকেরা চাে ষসকে পুনন ষিীেরকের প্রতযাো েকরহিে। 

জোনও হসদ্ধাকন্তর গাি আাঁকে পহরহস্থহত উপস্থাপন েরকত পাকর যা ভহির্যকতর পিন্দগুহে হিশ্বাসকযাগযতা 

হনি ষারে েকর। উদািরেস্বরূপ, হচত্র 1-এ হসদ্ধান্ত গাকির মকিয রকয়কি চাে ষস হিতীকয়র 1660 এর পুনুদ্ধার 

সংহিিানকে সিান েরার হিশ্বাসকযাগযতা হনি ষারেোরী উপাদানগুহে 16 1660 (িাম জথকে ডাকন) জথকে 

সময় হনকয় এহগকয় যাওয়া, সমাকোহচত হসদ্ধান্তটট িে চাে ষস হিতীয় সংহিিানকে সিান েরকি িা জের্ পয ষন্ত 

জখোপ। চাে ষকসর ভহির্যকতর হসদ্ধান্তটট অিেয িযথ ষতার িযয় এিং তার প্রকতযকের জনয জয সম্ভািনার দাহয়ত্ব 



অপ ষে েকরকি তার তুেনায় পরম রাজা িওয়ার োকভর অনুমাকনর উপর হনভষর েরকি। 1660 সাকে 

হিশ্বাসকযাগযতা হনি ষারকের জনয হপিকনর হদকে (ডান জথকে িাম) োজ েরা দরোর। যহদ জেউ মকন েকরন 

জয চাে ষস হিতীয় গিৃযুদ্ধকে পরম রাজা িওয়ার  ুাঁ হে জনকি, তকি চাে ষস হিতীয় সংহিিাকনর পুনন ষিীেরকের 

প্রতযাো েরকি, এিং জসই োরকেই সংহিিাকনর হিশ্বাসকযাগযতার অভাি রকয়কি জযটট চাে ষস II 1660 সাকে 

প্রহতশ্রুহত হদকত পাকর সকেও, হিপরীকত, যহদ জেউ চাে ষস II প্রতযাো েকর গিৃযুদ্ধ এড়াকত, তারপকর জেউ 

চাে ষস সংহিিানকে সিান েরকত জিকি জনওয়ার প্রতযাো েরকি, তাই পুনুদ্ধাকরর সংহিিান হিশ্বাসকযাগয 

িকি। 

Figure 1. Restoration of 1660 Decision Tree 

 

হিশ্বাসকযাগযতা সি এেটট সমসযা ভহির্যকতর হিেল্পগুহে প্রতযাো েকর। দৃটষ্টেচ্ছক্ত সি, আমরা জাহন জয 

হিতীয় চাে ষস 1670-72 সাকে পুনুদ্ধার সংহিিান ভঙ্গ েরার জচষ্টা েকরহিে। যখন িেযাকন্ডর হিুকদ্ধ তাাঁর 

যুদ্ধ িযথ ষ িকয়হিে, হতহন সংসকদর সাকথ সম্পেষ জমরামত েকরহিকেন এিং গিৃযুদ্ধকে এহড়কয় জগকিন, 

সুতরাং চাে ষস হচত্র 1-জত হচচ্ছত্রত না েরা এমন হেিু পহরচােনা েকরহিকেন যা হতহন হস্থতািস্থায় হফকর যাওয়ার 

ফোফকের সাকথ হসদ্ধান্ত গকৃির গিৃযুকদ্ধর ফোফেকে প্রহতস্থাপন েকরহিকেন। গিৃযুকদ্ধর িুমহে 

অপসারকের পহরেহতটট হিে, সংহিিাকনর হির্কয় রাজার প্রহতশ্রুহতকত হিশ্বাসকযাগযতা নষ্ট েরা। যহদ হিতীয় 

জজমস হিশ্বাস েকর জয হতহন তার ভাইকয়র িারা নতহর েরা হিেল্পগুহে উত্তরাহিোর সূকত্র জপকয়কিন, তকি 

পুনুদ্ধার সংহিিাকনর হির্কয় জজমস II-এর 1685 প্রহতশ্রুহতটটর হিশ্বাসকযাগযতার অভাি হিে োরে 

জজমকসর সাকথ সিকচকয় খারাপটট িকি হস্থতািস্থায় হফকর আসা তািকে হিতীয় চাে ষস এিং হিতীয় জজমস 

উভয়ই চযাকেে েকর পুনুদ্ধাকরর সংহিিাকনর জচকয় জেন মহিমাহিত হিপ্লি সংহিিানটট আরও হিশ্বাসকযাগয 

 



িকি? উইহেয়াম েযাথহেে িা ফরাসীপন্থী িওয়ার সম্ভািনা খুি েম হিে যা অকনে উকত্তজনা দরূ েকরহিে। 

এিাড়াও, ফ্রাকের হিুকদ্ধ যুকদ্ধর জনয উইহেয়ামকে পাে ষাকমকন্টর সমথ ষন দরোর হিে; তকি উত্তর ও 

ওকয়ইনকস্ট্র যুচ্ছক্তযুক্ত হিশ্বাসকযাগযতার পহরিতষনটট (১৯৮৯) উইহেয়াকমর রাজত্বকে অতীত িকে মকন 

িকি, সুতরাং এটটরও আত্মহিশ্বাস দরোর জয উইহেয়াকমর উত্তরসূরীরা সংহিিান জমকন চকেন। দীঘ ষোেীন 

আত্মহিশ্বাকসর এেটট উতরস ি'ে মহিমাহিত হিপ্লি জোনও রাজার হসংিাসন িারাকনার  ুাঁ হে পুনুদ্ধার 

েকরহিে। ১89৮৮ সাকে উইহেয়াম তৃতীকয়র হসদ্ধান্ত গািটট আিার ১ in in০ সাকে চাে ষস হিতীকয়র মকতা 

জদকখহিে এিং এেটট আপহত্তের রাজতন্ত্রকে অপসারকের জনয সংসকদর িুমহে হিশ্বাসকযাগয িকয় 

উিহিে। সপ্তদে েতােীকত এখন চারটট সরটুয়াটষ রাজতকন্ত্রর মকিয দু'জনকে সংসদ সহরকয় হদকত জদকখহিে 

এিং ১ 16৮৯ সাকে প্রথম চাে ষকসর রাজকত্বর সমাপ্ত িওয়া যুকদ্ধর জচকয় ১88৮৮ সাকে হিতীয় স্থানচুযহত খুি 

সিজ হিে। 

পুরকনা সংহিিাকনর জচকয় নতুন সংহিিানকে আরও হিশ্বাসকযাগয েকর তুকেহিে আকরেটট স্থায়ী পহরিতষন 

ি'ে উইহেয়াম এিং তাাঁর উত্তরসরূীরা আহথ ষে হির্য়গুহেকত জিহে িািা হিকেন। সংসকদর ক্রমিি ষমান ‘পাকস ষর 

েচ্ছক্ত’ িাদোিকে সাংহিিাহনে চযাকেে চাোকনার জনয েম স্বািীনতা হদকয়কি। অহিেন্তু, সমকয়র সাকথ সাকথ 

সংসকদর রাজস্ব হনয়ন্ত্রে িচৃ্ছদ্ধ জপকয়কি োরে নতুন সংহিিান সংহিিাকনর পুনহন ষম ষাকে প্রহতটট উত্তরপহরহচত 

সম্রাকটর সাকথ সংসদকে সমথ ষন েকরহিে। 

ফেস্বরূপ, মহিমাহিত হিপ্লি সংহিিান সংসকদর স্থায়ী ওিানামা হিশ্বাসকযাগয েকর জতাকে। রাজার েকতষ, নতুন 

সংহিিান এই প্রোকির হিশ্বাসকযাগযতা িচৃ্ছদ্ধ েকরহিে জয রাজারা সংসদ দখে েরকি না। 

আতথ িক তিশ্বাির াগ্যিা 

মহিমাহিত হিপ্লকির হিতীয় হিশ্বাসকযাগযতার গল্পটট ি'ে সরোকরর সাংহিিাহনে োিাকমার িহি ষত 

হিশ্বাসকযাগযতা সরোকরর প্রহতশ্রুহতগুহের জনয এেটট িহি ষত হিশ্বাসকযাগযতায় অনুিাহদত। এেসাকথ 

অহভনয় েরার সময়, রাজা এিং সংসদ debtজে জখোহপ, সম্পহত্ত দখে, িা হিহি পহরিতষন েরার ক্ষমতা িকর 

জরকখহিে; তািকে জেন সংহিিাকনর হিশ্বাসকযাগযতা জনগকের োকি সরোকরর প্রহতশ্রুহতর প্রহত আস্থা নতহর 

েরকি? 

সংহিিাকনর মকিয িসিাসোরী এেজন রাজার প্রহতশ্রুহত পুনন ষিীেরকের ইিা েম থাকে। স্মরে েুন জয 

হিতীয় চাে ষস সংহিিান নষ্ট েরার প্রয়াকস তাাঁর onজে জখোহপ িকয়হিে, এিং এর হিপরীকত, মহিমাহিত 

হিপ্লকির পকর সংসদ সংহিিানকে জমকন চো রাজাকদর জনয উদারভাকি যুকদ্ধর অথ ষায়ন েকরহিে। 

মহিমাহিত হিপ্লকির এেটট হিরূপ ি'ে সংহিিাহনে িািা গ্রিেোরী রাজারা তাকদর হনকখা াঁজ পূি ষসূরীকদর জচকয় 

আরও জিহে সংস্থান োভ েকরহিে। 



তিুও, জোনও রাজার যহদ তার সরোরকে নতুন েকর আনকত চান, সংসদ সি ষদা সিত িয় না এিং এেটট 

হস্থহতেীে সংহিিান এেটট সংসদীয় জভকটাকে আশ্বাস জদয়। পাে ষাকমকন্টর দুটট ঘর, েমে এিং েডষস আরও 

জভকটা সুকযাগ নতহর েকর এিং যহদ রাজা এিং দুটট ঘর আোদা আোদা আগ্রিী িয় তকি নীহত পহরিতষকনর 

সম্ভািনা আরও জভকটা সুকযাকগর সাকথ হ্রাস পাকি (ওকয়ইংস্ট্ 1997)। 

সংসকদর আকরেটট হির্য় ি'ে রাজবনহতে দেগুহের ভূহমো। পহরিতষন অিুদ্ধ েরার জভকটা সুকযাকগর 

জনয, হিকরািীকদর জেিে এেটট জভকটা হনয়ন্ত্রে েরা দরোর, এিং এখাকন দেগুহের জজাকটর হদেটট 

গুুত্বপূে ষ হিে। উদািরেস্বরূপ, িুইগ জজাট হিকরািী জপ্রাকটস্ট্যান্টকদর এিং অকথ ষাপাজষকনর স্বাথ ষকে এেচ্ছত্রত 

েকরহিে, সুতরাং প্রকতযকে ি'ে উভকয়র হিুকদ্ধ সরোকরর পদকক্ষপ জরাি েরকত িুইগ দকের মািযকম 

পারেহরে সমথ ষকনর উপর হনভষর েরকত পাকর। দেগুহের মকিয ক্রস ইসুয দরের্ােহর্ এোহিে ইসুযকত 

সচ্ছিহেত জজাট গিন েকর (স্ট্যাকসকভজ ২০০২)। 

সংসকদর হিশ্বাসকযাগযতার অহতহরক্ত োরে হিে খযাহত। প্রহতশ্রুহত েঙ্ঘকনর হিুকদ্ধ প্রহতকরািে হিসাকি, 

খযাহত োেকে অনুভূত িওয়া োচ্ছের উপর হনভষর েকর, তাই খযাহত প্রায়েই িতষমাকনর উপর অহতহরক্ত দৃটষ্ট 

হনিদ্ধ েরাগুহেকে প্রহতিত েকর না। িতাে রাজা এেটট সািারে উদািরে। অহনহদষষ্ট জীিকনর সচ্ছিহেত 

সংস্থা হিসাকি, যহদও সংসদ এিং রাজবনহতে দেগুহের এেটট িযচ্ছক্তর জচকয় দীঘ ষ সমকয়র হদগন্ত রকয়কি, তাই 

খযাহত হিশ্বাসকযাগযতা িাড়াকনার আরও ভাে সম্ভািনা রকয়কি। 

রাজস্ব LOAN জযাগযতার এেটট পহরমাপ ি'ে িাজার government জে  ুাঁ হেপূে ষ হপ্রহময়াম জদয়। নয় িিকরর 

যুকদ্ধর সময় (1688-97), সরোহর LOAN জিসরোরী  LOAN র জচকয় 4 েতাংকের  ুাঁ হের হপ্রহময়াম িিন েকর, 

তকি জসই  ুাঁ হে হপ্রহময়ামটট অদৃেয িকয় যায় এিং 1698 জথকে 1705 (েুইন 2001: 610) িিকর এেটট সামানয 

িাড় িকয় যায়। 1697 সাকে হরসুইকের চুচ্ছক্তটট নয় িিকরর যুদ্ধ জের্ িওয়ার পকর এিং উইহেয়াম তৃতীয় এিং 

নতুন সংহিিান অকু্ষেরন জরকখ সরোহর জোনকর িাকরর হ্রাস সরোকরর িাজাকর সরোকরর আস্থার যকথষ্ট 

পহরমাকে িচৃ্ছদ্ধ জপকয়কি। আত্মহিশ্বাকসর সাকথ সম্পহেষত এেটট পহরমাপ হিে িযাংে অফ ইংেযান্ড এিং ইস্ট্ 

ইচ্ছন্ডয়া জোম্পাহনর মকতা সংস্থাগুহের জেয়াকরর িাজার দর। জযকিতু সংস্থাগুহে সংসদীয় অনুকমাদকনর 

মািযকম নতহর িকয়হিে এিং প্রচুর পহরমাকে সরোরী LOAN হিে, তাই আস্থার পহরিতষনগুহে তাকদর 

জেয়াকরর দাকমর পহরিতষকন প্রহতফহেত িকয়হিে। আিার, হরসউইে চুচ্ছক্ত স্ট্কের দামগুহেকে প্রচুর 

পহরমাকে িাহড়কয় হদকয়হিে এিং সরোকরর হিশ্বাসকযাগযতায় যকথষ্ট িচৃ্ছদ্ধ হনচ্ছিত েকরকি (ওকয়েস অযান্ড 

উইেস ২০০০, ৪৩৪) হিপরীকত, পরিতীোকে জযােিাইট িুমহে জযমন ১ 170০৮ সাকে জজমস হিতীকয়র 

পুত্র ‘দয জপ্রকজন্ডার’ িারা স্কটেযান্ড আক্রমে, এর জেয়াকরর দামগুহেকত জনহতিাচে তকি মূেত ট্রানচ্ছজটহর 

প্রভাি জফকেহিে। 



আতথ িক ফিাফি - 

মহিমাহিত হিপ্লি িারা হনহম ষত ইংকরজ সরোকরর রাজস্ব আহথ ষে হিশ্বাস জনসািারকের অথ ষায়কন এেটট 

হিপ্লি প্রোে েকরহিে। সি ষাহিে সুেষ্ট উপাদানটট হিে সরোর েতৃষে দীঘ ষকময়াদী LOAN গ্রিকের প্রিতষন, 

োরে এই িরকনর LOAN পুকরাপুহর সরোকরর আহথ ষে LOAN উপর হনভষরেীে হিে। হিশ্বাসকযাগয 

দীঘ ষকময়াদী LOAN নতহর েরার জনয সংসদ LOAN জের দায়ভার গ্রিে েকর এিং সংসদীয় অথ ষায়কন LOAN 

জেিে রাজার LOAN পহরিকতষ জাতীয় LOAN পহরেত িয়। হিশ্বাসকযাগযতা জজারদার েরার জনয সংসদ 

futureে পহরকোকির জনয ভহির্যকত েকরর রাজস্ব প্রহতশ্রুহতিদ্ধ এিং প্রকয়াজন হিসাকি নতুন টযাে চােু 

েকরকি (হডেসন 1967, িরুয়ার 1988)। হিশ্বাসকযাগয সরোরী LOAN 1694 সাকে ইংেযাকন্ডর িযাংে এিং 

েন্ডকনর জেয়ার িাজাকরর মূে হভহত্ত গিন েকরহিে formed এই পহরিতষকনর সংহমশ্রেটটকে আহথ ষে হিপ্লি 

িো িকয় থাকে এিং অষ্টাদে েতােীকত (হনে 2000) জগ্রট পাওয়ার হিসাকি হিকটকনর উত্থাকনর জনয এটট 

আিেযে হিে। 

যহদও মহিমাহিত হিপ্লি ইংেযাকন্ডর আহথ ষে হিপ্লকির পকক্ষ সমাকোচনা েকরহিে, উত্তর এিং ওকয়ইংকস্ট্র 

(১৯৮৯) ফকোআপ দািী জয মহিমাহিত হিপ্লি সািারেভাকি সম্পহত্তর অহিোকরর সুরক্ষা িচৃ্ছদ্ধ েকরহিে, এিং 

অথ ষবনহতে প্রিচৃ্ছদ্ধ উচ্ছত্থত েকরহিে, তা এেটট মুক্ত প্রশ্ন জথকে যায়। এেটট অসুহিিা িে প্রশ্নটট েীভাকি 

পরীক্ষা েরা যায়। সম্পহত্তর অহিোকরর হিশ্বাসকযাগযতা িচৃ্ছদ্ধর ফকে সুকদর িার হ্রাস িকত পাকর োরে 

জোকেরা আরও সংরক্ষে েরকত ইিুে িয়; যাইকিাে, ইংকরজী সম্পহত্ত ভাড়ার উপর হভহত্ত েকর মহিমাহিত 

হিপ্লি জথকে জোনও প্রভাি জদখা যায় না এিং েন্ডকনর এে িযাংোকরর িার আসকে মহিমাহিত হিপ্লকির 

পকর িচৃ্ছদ্ধ জপকয়হিে (ক্লােষ ১৯৯,, েুইন ২০০১)। হিপরীকত, উচ্চ সুকদর িার ইহঙ্গত হদকত পাকর জয মহিমাহিত 

হিপ্লি হিহনকয়াকগর জনয উকদযাক্তা এিং চাহিদা িচৃ্ছদ্ধ েকরকি। দুভষাগযক্রকম, উচ্চ িাকরর অথ ষ এইও িকত পাকর 

জয আহথ ষে হিপ্লি িারা অনুকমাহদত bে গ্রিকের সম্প্রসারে হিহনকয়াকগর হভড় জমান। উত্তর এিং ওকয়ইংস্ট্ 

(1989) আহথ ষে মিযস্থতার সািারে প্রসারকে হনকদষে েকর যা োকে ষাস, েী এিং ডুহপ্র (1998) এর মত সমীক্ষায় 

সমহথ ষত যা রয়যাে আহফ্রোন জোম্পাহন এিং িাডসকনর জি জোম্পাহনর জেয়ারগুহে 1690 এর দেকে িযে 

িকয় ওকি। হভড় জমান এিং হিহনকয়াকগর চাহিদা িচৃ্ছদ্ধর মকিয পাথ ষেয েরা, তকি িযিসাকয়র হিহনকয়াকগর 

সামহগ্রে পহরমাে পহরিহতষত িকয়কি হেনা তা প্রহতটষ্ঠত েরার উপর হনভষর েকর এিং এ জাতীয় সামহগ্রে 

পহরমাপটট হনম ষাকে অসুহিিার োরকে তা অমীমাংহসত জথকে যায়। মহিমাহিত হিপ্লি এিং অথ ষবনহতে 

উন্নয়কনর িারা সৃষ্ট হিশ্বাসকযাগযতার মকিয সম্ভািয সংকযাগগুহে এেটট উেুক্ত প্রশ্ন হিসাকি রকয় জগকি। 
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