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Professeur agrégé, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 

Abstract 
The independence of the India contributed to broadcast a speech on decolonization worldwide, 

particularly in French Canada. Being the most important colony that breaks free from the British 

Empire, India embodies an idea of decolonization to be adopted by French Canadians insofar as it 

provides conceptual tools to understand their historical condition shared by other colonies 

worldwide. By using French Canadian periodicals, especially Le Devoir and L’Action nationale this 

article retraces the references to India’s quest for independence and examines how it nourishes the 

discourse on decolonization in French Canada before the Quiet Revolution (1960). 
 

াযাাং : বাযতফবলষয স্বাধীনতা ভগ্র সফবেয ওাবে উসনবফসওফাবদয অাযবণয ফাতষা ফন ওবয চবরবে সিও যমভনটা 

ফরা মাম পযাস ওানাডায যেবে, উদাযণস্বরূ এওসট উসনবফ, যমসট ভুক্ত ম ইাংবযজ াম্রাবজেয    -উসনবফসও 

াম্রাবজেয সফসিন্নতা যফাবধয প্রতীও- বাযবতয উসনফসও ভুক্ত ভতফাদ যমটা পযাস ওানাডায ভানুবলয ভবধে ক্রভই 

সফযাসজত বফ  এয যভৌসরও ধাযণাগুসর তাবদয ঐসতাসও টবূসভয াবথ এওসট আন্তজষাসতও যভরফন্ধন খটাবফ। এই 

প্রফবন্ধ বাযবতয স্বাধীনতায ম্পবওষ সফবেলণ এফাং প্রদষন ওযা বমবে, যম সওবাবফ এসট পযাস ওানাডায উসনবফফাবদয 

অাযবণয এওসট যমাকূে স্থান ওবয ‘ান্তসফপ্লবফয’ আবকয যথবওই (Quiet Revolution or Révolution 

tranquille) মায সফবেলবণয জবনে এই প্রফবন্ধ দুসট যওবফও দদসনও সেওায তবথেয াামে যনত্তমা বমবে যমভন Le 

Devoir  L’Action nationale. 
 

     অবনও পযাস ওানাসডমান জাতীমতাফাদীবদয ওাবে, তাবদয যাজননসতও াংগ্রাভবও তুরনা ওযা মাম যইভস্ত ভানুবলয 

াবথ মাযা উসনবফফাবদয সওায  মাযা দাফী ওবযন সনবজবদয আত্মসনমন্ত্রবণয। মসদ এসট এওসট অসতযসিত সফলম বম 

দাড়াম মঔন বাযবতয স্বাধীনতাবও সফবফচনা ওযা ম পযাস ওানাডায জাতীতাফাবদয এওসট প্রসতাদে সফলম সাফ। অথচ 

এসট াামে ওবযবে এওসট উসনবফসও অাযবণয (decolonization) ধাযণা কবড তুরবত, মাযা প্রামই ফেফায বমবে 

0391 াবরয পযাস জাতীতাফাদী ওানাসডানবদয ভধে  এইবাবফ সিসট ম্রাবজেয যাজননসতও স্থান ভিুয ওবযবে বাযতী 

এফাং পযাস জাতীতাফাদী ওানাসডানবদয, তাবদয অধীনস্ত অফস্থানবও বাক ওবয যনায। তৃতীম সফবেয এই যাধীনতায 

প্রসতওূর সযসস্থসতয সফরুবে আবদারন মাবত বাযবতয অাংগ্রবণয উবেে সের এওসট জাতীতাফাদী আভূর সযফতষন মা 

যওবফবও অনুপ্রাসণত ওবয উসনবফসও অাযবণয আবদারবনয প্রসত। 
 

     বাযবতয স্বাধীনতায প্রবাফ প্রওৃতবে াযা সফবে আসধতেতায সফরুবে বচতনতা যফাবধয উবেল খসটববে শুধুভাে 

তাই ন এই যদসট উসনবফফাবদয সফরুবে াংকসিত ওবয এসান  আসিওান ভাবেরবনয, সওন্তু এয চাইবত যফস 

এসট গুরুত্ব যদ এওসট প্রসেবণয এফাং এওসট উসনবফফাবদয সফবযাধী ধাযণাবও মা চূড়ান্ত মষা যৌৌঁবেসেবরা  0391  

াবরয শুরুবত জাসতাংখ  গুরুত্ব সদববে 0390 ারবও উসনবফবয অাযবণয ভাধান সাবফ। Mark Twain সও 

                                                           
1
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পর বত াবযসন বাযত  তায ইসতা যও জানবত?  অফেই আভযা দাফী ওযবত াসয যম তায ঐসতাসও  অসবজ্ঞতা 

যখালণা ওবয সফবেয ভস্ত ভানুবলয ভুসক্তবও উসনবফফাবদয অাযবণয  ধাযণা মা বাযতবও অনুবপ্রযণাবদ যজাট-

সনযবে আবদারবনয মায যাজননসতও স্বীওৃসত া দসেবণয যদগুসরবত। সনসিতবাবফ বাযবতয অথষননসতও, াাংস্কৃসতও  

যাজননসতও ভৃেতাই তাবও াযা সফবেয ভানুবলয ওাবে গ্রণবমাকে ওবয তুবরবে মায ফেসতক্রভ যওবফবও  হ্সন। 
 

     এওসট  যকান যাজননসতও ম্পবওষয প্রবে  (ফতষভাবন ন )যসদত সাং ভাসরও ওানাডায বাযবতয াই ওসভনায সমসন 

তুরনা ওবযন পযাস ওানাসডানবদয উরসিয াবথ ইাংবযজ ওানাসডানবদয উরসিতা,  0391 াবরয বাযবতয 

স্বাধীনতায প্রবে। সতসন ভন্তফে ওবযন যম ওানাসডান ইাংবযজযা সফবফচনা ওবযন যম বাযবতয যাষ্ট্রভণ্ডবরয াবথ ম্পওষ যমন 

এওই যাজননসতও সযফাবযয মা এওসট প্রওৃত ফন্ধুুরব উরসিতায নসজয যাবঔ য্ঔন পযাস ওানাসডানযা এসটবও সফবফচনা 

ওবয ভুসক্তয প্রতীও  সাবফ
2
। 

 

     এই সযবপ্রসেবত আসভ প্রস্তাফ যাঔসে ভাসরবওয এই মষবফেণবও ঔসতব যদঔায, সওে ুপযাস ওানাসডান ে-সেওায 

সফবেলবণয াবমে, যমগুসর আগ্রী সের ভাভসও বাযত যও জানবত যম তাবদয স্বাধীনতা  সও তেই ধামষ ওযা মা এওসট 

ভুসক্তয প্রতীও সাবফ যীসেত নসথ প্রওাসত ববে  0391   0391 াবরয পযাস দদসনও াংফাদ েগুসরবত। গুরুত্বূণষ 

ঐসতাসও ঘ্টনাগুসর উস্কাসন যদ মুবেয ম্ভফনাবও  0393 াবর, যমভন  0390 াবরয Pearl Harbor এফাং 

HongKong এ জাাবনয আক্রভণ, 1942 াবরয কাসন্ধসজয যনতৃবে বাযত োবযা আবদারন,  0391 াবর জাাবনয 

আত্মভষণ এফাং জনুাযীয  0399 াবরয াধাযণ সনফষাচন।  0391 এয জুরাই  আকস্ট ভাগুসরবত যদঔা মা স্বাধীনতায 

আবদারবনয পরাপর, এই ভস্ত সওেুযই সফদবাবফ আবরাচনা ববে সনম্নসরসঔত ে-সেওাম যমভন Le Devoir, La 

Presse, Le Soleil, La Tribune, Le Canada , La Patrie  L’Action catholique. শুধুভাে ম্পাদওীম অথফা 

াাংফাসদও প্রফন্ধগুসরয াংযেণ ওযা La Presse এফাং, La Tribune এয ম্পাদওীম  াাংফাসদও প্রব্ন্ন্ধগুসর োযা 

এওাসধও আন্তজষাসতও াংফাদ াংস্থাগুসর সফবলবাবফ উবেঔ ওবযবে বাযবতয স্বাধীনতায ভওারীন কাসন্ধসজয তোয 

সফলসটবও। সওন্তু শুধুভাে পযাস ওানাসডানবদয ভন্তফেবও স্বীওায ওযা । সওে ুপ্রবাফারী সেওা মাযা বাযবতয প্রসত 

আগ্রী সের যমভন-L’Action nationale মাযা ুাংঔানুুঙ্খবাবফ প্রদষন ওবয যম উসনবফফাবদয অাযবণয ধাযণাবও 

সওবাবফ পযাস ওানাসডানবদয যরঔসনবত স্থান যববে ‚ান্তসফপ্লবফয ভব‛।   
 

ান্ত সফপ্লবফয বূফষ উসনবফসও অাযণ: যওবফবওয উসনবফসও াসবতে প্রবাসফত ববে Frantz Fanon  Albert 

Memmi এয যরঔসনবত মাযা সেবরন ান্তসফপ্লবফয অনেতভ যওবফবওাা ফুসেজীসফ। সওন্তু অল্প াংঔেও সওেু যরঔওযা স্বীওায 

ওবযন যম বাযবতয উসনবফফাবদয সফবযাধী ধাযণা সক্র বূসভওা ারন ওবযবে যওবফবওয উসনবফসও অাযবণয .

এওসট প্রফন্ধ যমঔবন ইবদা -যওবফও  ম্পবওষ আবরাচনা ওযা  Fernand Harvey দাফী ওবযন  ‚ ভাভসও ঐসতাসও 

তথে মা এঔবনা মষাপ্ত ন বাযত  যওবফবওয ভবধে যতুফন্ধন ওযায‛
3
 শুধু ভাে Synergies Inde নাভও এওসট 

আন্তজষাসতও পযাস বালায কবফলওবদয দর এওসট সফবল াংঔো প্রওা ওবয ইবদা  যওবফও ম্পবওষ  যওবফবওয বযয 

911 ফেয ূসতষযভব
4

। যওাবনা প্রফন্ধই যরঔা হ্সন দসেণ এসায সফলব শুধুভাে সওেু ধভষমাজওবদয যরঔা সওেু ফই মা 

তাবদয বাযবতয সভন ম্পবওষ ফেক্ত ওবয। ওবওসট ফই এয অসস্তত্ব াা মা মাযা তুরনা ওবয যওবফবওয 

জাতীতাফাবদয  ওাশ্মীয  আাবভয সওেু স্বামত্তাবনয ধাযণাবও। সওন্তু এয যওাবনাটাই বাযত  যওবফবওয ভন্ববয 

সফলব আবরাওাত ওবযসন
5
। এই সফলব অমষাপ্ত কবফলণায এওাসধও ওাযন াা মা যমভন:  0) (ঔুফ ওভ াংঔেও 

বাযতী যরঔবওয ফই পযাস বালা অনুফাদ ওযা ববে মায পবর ঔুফ ীসভত ভতাদবষয উদ্ভফ ববে যওবফবও। )২( 

                                                           
2

বাযত যওাবযয জাসত াংযেণাকায দফবদসও ভন্ত্রনার পাইর নম্বায  F .20/47OSIII, 1947, অবটাফবযয যাজননসতও াযাং  

3
Fernard Harvey, ''যওবফও  বাযত: ভাভসও ঐসতাসও ভাইরবস্টানগুসর এওসট কিবনয ম্পওষ স্থান ওবয'', Kichenassamy 

Madanagobalane  যন ফরা ববে, যওবফও ঐসতে ,রূান্তয এফাং আইন অভনে ওাযও যচন্নাই , ভসতা   প্রওাসন   0101  াতা  011-009 . 
4
Serge Granger, ''ওাসভবয   Lotbinière   সিতী সফেুবেয আবক''  .বাযবতয ারতা 9 াংঔো 0112 ে 003-091 . 

5
Mahendra Prasad  Singh  এফাং Chander Mohan dir , Regionalism and National  Identity  Canada India, 

Interdisciplinary Perspectives: Columbia, South Asia books 1994, Reeta Saxena, Situating Federalism 

Mechanisms of Intergovernmental Relations  in Canada  and India, New Delhi Monohar Books, 2006. 
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বাযত  যওবফবওয যবৌবকাসরও  াাংস্কৃসতও দূযত্ব প্রসতওুরতায ৃসি ওবযবে যাজননসতও যভরব্ন্ন্ধবনয 9) (যওবফবও বাযবতয 

ম্পবওষ অপ্রতুর কবফলনা মা অনুবপ্রসযত ওবয সন কবফলও এফাং সোরতন এয ভবধে ভন্ব কবড তুরবত। 
 

     ফতষভান ঐসতাসও নসথ অনুাবয  ‚ান্তসফপ্লবফয ভব যওবফবও উসনবফসও অাযবণয ধাযণায আসফবষাফ । 

প্রওৃতবে যই ভওারীন পযাস ওানাসডানযা ঔুফ যফস সযভাবণ ফেফায ওযত <উসনবফফাবদয অাযন>, এই 

ব্দসটবও, যওাবরয অাংঔে সেওা যওবফবওয উসনবফসও অফস্থানবও ফেক্ত ওযা । .যমভন Le Québec est-il une 

colonie? (Is Quebec a colony ?, Raymond Barbeau, 1962); Le colonialisme au Québec (Colonialism 

in Quebec, André D’Allemagne, 1966); Parti pris (1964), এই ভস্ত সেওাগুসর রড়াই ওবযবে এওসট 

ভাজতাসন্ত্রও  ধভষসনযবে স্বাধীন যওবফও কিন ওযায জনে। .বাযতী াংসফধাবনয
6
 যথবও সতনবট সফলবয প্রসত গুরুত্ব 

যদা ববে। প্রথ্ভ ব্ন্েবয এই ভস্ত প্রওানায উবেে সের ভথষন ওযা এওসট ধাযণাবও যম যওবফও এওসট উসনবফবয 

অধীবন এফাং মায ভুসক্তয জনে াভাসজও আবদারবনয প্রবাজন। ফুসেজীফীযা যমভন - Pierre Maheu, Paul 

Chamberland, Jean-Marc Piotte, André Major এফাং যরঔবওযা Hubert Aquin, Gaston Miron  Gérald 

Godin মাযা ফেক্ত ওবযন ওানাডায উসনবফসও অফস্থানবও এফাং তাযা প্রস্তাফ যাবঔন এওসট নফজাকযবণয এফাং স্বাধীন  

ভাজতাসন্ত্রও যাবষ্ট্রয
7
। Charles Gagnon, En lutte! (Struggle !), াংকিবনয াধাযণ সচফ উবেঔ ওবযন যম 

Partipris য যরঔবওযা এওসট নতুন জাতীতাফাদী ধাযনায উবেল খসটববে। এসট যমন ‚উসনবফবয ভবধে াভাসজও 

অগ্রকসতয ফাও
8
''। Liberté সেওায সযচারও ব Aquin 1957 াবর প্রওা ওবযন যরঔও Albert Memmi যরঔা 

Le Portrait du colonisé, Portrait of a colonized), এই যরঔবওয াবথ তায আরা হ্ À l’heure de la 

décolonisation (Decolonization time), নাভও েসফয প্রস্তুসতয ভ েসফসট প্রস্তুতওাযও সেবরন L’Office national 

du film du Canada
9

( The National Film Board of Canada). Le Portrait du colonisé এয পযাস 

ওানাসডান াংস্কযণসটয প্রওা া 0399 াবর দসেণ ওানাডা Raoul Roy এয যপ্রবয অধীবন। সমসন সেবরন Revue 

socialiste এফাং des Cahiers de la décolonisation এয ম্পাদও  .0399  াবরয গ্রীষ্মওাবর Parti pris প্রওা ওবয 

এওসট সফবল াংঔো মায সবযানাভ সেবরা Portrait du colonisé québécois মায ভবধে Chamberland এয (“De la 

damnation à la liberté'', From damnation to liberty) এফাং Maheu য  ‚ L’Œdipe colonial'' উবেঔ ওযা  

যওবফবওাা ব্দসট পযাস ওানাসডান এয সযফবতষ। 
   

     ফহু যরঔও উবেঔ ওবযবেন যম সফবলত ান্তসফপ্লবফয ভূরোরন সবতে হ্ আয মা মুবেয বয, উসনবফসওফাবদয 

অাযবণয নীসতয িাযা অনুপ্রাসণত । Sandra Hobbs
10

, এয অনুাবয যওবফবও যরঔায কিনকত সযফতষন হ্ 0311 এয 

দবও। মঔন যরঔবওযা সযতেক ওবযন যফৌঁবচ থাওায আদষবও তাবদয যরঔসন  সযচ যথবও, এফাং তাযা গ্রণ ওবয 

সফবেয উসনবফসও াংগ্রাবভয আবফকবও। ফরা বসেবরা যম ফহু প্রফণতায অসস্তত্ব আবে যওবফবওয প্রসতবযাধভূরও 

াসবতে, এই প্রফনতা যও দুসট বাবফ ফোঔা ওযা মা যমভন, আনুষ্ঠসটও সফবযাধীতা উসনবফ স্থাওবদয প্রসত, অযসট 

উসনবফসও অব্ন্স্থাবনয হুফহু ফনষনা ওযাদ। অফববল মা রু যন এওসট আন্তজষাসতও াংগ্রাবভয। Homi Bhabha
11

 সমসন 

সফওসত ওবযন  “ hybridity’’ অথষাৎ ফণষ ঙ্কযতায ধাযণবও, মায অনুাবয উসনবফসও প্রসতবযাধ এওসট ম্পূণষ আধুসনও 

মা যম্পযাীন  সযফতষনীর। Hobbs এফাং Bhabha য ভতানুাবয ান্ত সফপ্লবফয জাতীতাফাবদয ধাযণা মাবও অফরম্বন 

ওবয কসিত ববে ফণষঙ্কযতায ধাযণা ওাযন এসট দাফী ওবয এওসট আধুসনও   আন্তজষাসতও সযচবয  (0391-0311 

                                                           
6
Pierre Luc Begin, ''Partis pris: un phénomène majeur inconnu'', Québec français, no. 153 (Spring 2009), p. 

48-50. 
7
Nicole Laurain,  ''Genèse de La sociologie Marxiste au Québec '' Sociologie et société, vol. 37 no.2 (Autumn  

2005), p. 183-207.  
8
Charles Gagnon, ''Il était  une fois… Conte à l’adresse de la jeunesse de mon pays'' Bulletin d’histoire  

politique, vol. 13, no.1 (Autumn 2004), p. 45. 
9
Guylaine Massoutre, Itinéraire d’Hubert Aquin, Montréal, bibliothèque québécoise, 1992, p. 124.  

10
Sandra Hobbs,  ''De l’opposition a l’ambivalence : la théorie Postcoloniale et l’écriture de la résistance au 

Québec'' Québec studies, vol. 35 (Spring-Summer 2003), p. 99-111. 
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Homi Bhabha , Les lieux de la culture , une théorie postcoloniale, Paris, Payot, 2007. 
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দবওয উসনবফসও আবদারনবও সখবয.) যবৌকসরও  াাংস্কৃসতও দূযবত্ব দুসট বূঔণ্ড মাযা ইাংবযজবদয উসনবফ সেবরন 

মাবদয সনব এওাসধও সনবফসও কবফলণা ওযা ববে মায আবরাওাত ওযা বসেবরা পযাস ওানাডায প্রাসন্তও 

অসস্তবত্বয সযচ এফাং বাযবতয উসনবফসও সফবযাধীতায উয। পযাস ওানাডায ফণষঙ্কযতায  জাতীতাফাদী ধাযণবও 

বাযবতয উসনবফসও সযচ এয ধাযণায যথবও যনা ববে মা যখালণা ওবয 0391 াবরয স্বাধীনতা  এফাং অফান 

খটা উসনবফফাবদয। এই বাবফ বাযত সচসিত  উসনবফফাবদয অাযবণয উৎ সাবফ মাবদয এই াংগ্রাভ সফবেয 

ভানুবলয ওাবে নসজয সফীন অনুবপ্রযণা ৃসি ওবযবে .Linda Hutcheon
12

 াংসেপ্ত ওবযন যম এই সযচবয সনরন্ত্রণ জরুসয .

ওাযন উসনবফ এয সযফতষনসর অফস্থা মা সভফে ওবয ভানুবলয তুরনাবও  .এইবাবফ পযাস ওানাসডানবদয াবথ 

বাযতীবদয তুরনা মা জসটর বত াবয। এই জসটরতা যও উবো ওযায জনে কবফলণা  ওযা উসচত  বাযত  ওানাডায 

যাজননসতও  ম্পওষবও, পযাস ওানাডা  বাযবতয উসনবফসও অফস্থাবনয সফবেলবণয সযফবতষ। Memmi তায অসনিা 

যম যওবফবও উসনবফ সাবফ সচসিত ওযা, মা যদঔা মা তায সনজ মষবফেণ যথবও। অয সদবও পযাস ওানাডায 

উসনবফসও সফবযাধী ধাযণায গ্রণবও সনিঃবদব  ফরা মা ান্তসফপ্লফ  াসতেয যমাকূে। 
  

     বাযবতয স্বাধীনতায ভরওারীন পযাস ওানাডায জাতীফাদ সফফসতষত হ্ আন্তজষাসতও উসনবফসও  সফবযাধী 

আবদারবনয ধাযণা। 0391 দবওয অবনও ঘ্টনাই এই সফফতষবনয ওাযণ ফন ওবয। যমভন - Refus global আন্তজষাসতও 

প্রতোোন, ভানুবলয অসধওাবযয আন্তজষাসতও যখালণা, জাসতাংবখয প্রসতষ্ঠা, সনসফড অসবফান ইতোসদ,  বাযবতয স্বাধীনতা   

চূড়ান্ত উসনবফসও ফাদ সফবযাধী আবদারন মা প্রথবভ এসা  বয সফবেয অনোনে জাকা েসড়ব বয. বাযতফবলষয 

স্বাধীনতায াাাস আভযা উবেঔ ওযসে ইবদাসচবনয মুে এফাং ভাবতুাং এয ভাধেবভ সচবনয ুনযাংসত সপবয আাবও। 

0391 াবর স্বাধীনতায সওেু প্তা আবক জযরার যনবরু উসনবফসও সফবে প্রথভ আন্তজষাসতও বেরন এয আবাজন 

ওবযন। আন্তজষাসতও ইসতাব এই প্রথভ বেরন মা অনুবপ্রযণা যদ অনোনে বেরবনয াংখসটত া যও মাবত শুধু ভােই 

প্রাচেই াযা যদসন, আসিওা এফাং সফবেয নানা প্রাবন্ত এয প্রবাফ েসড়ব বয। সিতী বেরনসট অনুসষ্ঠত হ্ জানুাযী 0393 

াবর নাসদেীবত মায ভূর রেে সেবরা যনদাযরোন্ড এয ইবদাবনসা তোক ওযায দাফী  0311  াবরয  0 রা জানুাযীয 

আবকই।  0391  এয দবওয যবল বাযত সচন  ইবদাবনসায উসনবফসও আসধবতেয সফনা  এফাং তাযা স্বাধীনতা  

রাব ওবয। য্ঔন পযাস ওানাডা সিতী সফেমুবেয বয জাতীমতাফাদী আবদারন মা উৎাসত ওবয রণ্ডন যথবও সফসিন্ন 

ব প্রজাতন্ত্র ব িায াাংসফধাসনও যাজতন্ত্র যও তোক ওবয। এই আবদারন এওসট প্রতীও ব দাড়া ইাংরোবন্ডয েভতায 

অফাবনয এফাং ওানাডা ভসওষন মুক্তযাবষ্ট্রয প্রবফ মা উসনবফসও দুসনমা সফফতষন আবন। 
  

     এই জাতীতাফাদী ওানাসডান  নফজাকযণ মা  ইাংবযজ উসনবফফাদ যও তোক ওবয  ফণষঙ্কযতায (hybridity) 

সযচ যও গ্রণ ওবয. পযাস ওানাডা মা প্রওা া প্রজাতাসন্ত্রও নীসতয প্রসতষ্ঠা  প্রতীও প্রদান ওযা, যমভন তাওা  

জাতীাংকীত। এই বাবফ আবস্ত আবস্ত ইাংবযজ যযপাবযবেয সযফবতষ আবভসযওান ভাবদবয ভবধে পযাী 

ওানাসডানযা।  যওবফবওাা.. নাভও নতুন সযচ যও গ্রণ ওবয। বাযতী প্রজাতবন্ত্রয প্রসতষ্ঠা মা ফহু ফুসেজীসফবদয ওাবে 

অনুবপ্রযণায উৎ ব বি । যম পযাস ওানাডা বাযবতয উদাযণ যও অনুযণ ওবয অনুন্ধান চারা রণ্ডবনয সক্তারী 

স্বামত্তাবনয। অবনবওই প্রস্তাফ যাবঔন বাযবতয ভত এওসট স্বাধীনতায। এই সযবপ্রসেবত াংফাদাংস্থা গুসর কবফলণা চারা 

মা প্রদষন ওবয যম উসনবফফাবদয সফবযাধী ভতফাদ মা সফফসতষত ওবয বাযবতয যথবও াংবমাসজত জাতীতাফাদী ধাযণাবও। 

আয এই াংবমাজন  পযাস ওানাডাবত ভানুবলয ওাবে  ফণষঙ্কযতায সযচবয ঐসতাসও স্তবযয ভমষাদা া আয এয 

প্রবাফ ফাসবয েসড়ব বয। 
 

মবুেয সফরুবে প্রসতবযাধ : মুবেয সফরুবে প্রসতবযাধ মা ফহু সদবনয এওসট ঐসতে। অবনও জাতীতাফাদী পযাী ওানাসডানযা 

প্রাই ফণষনা ওবযবেন তাবদয সফবযাধীতা ম্রাজেফাদী মুবেয সফরুবে মায রেে সেবরা সিসট াভোজেফাবদয সফবযাধীতা। 

উদাযণ স্বরূ ফরা মা Boers মুে  ভা মুে। Andre Laurendeau এয তত্বাফধাবন  0391- 0399 াবর. L’Action 

nationale নাভও সেওা মা তীি প্রসতফাদ ওবয মুবেয ধাযণাবও। Laurendeau অবনও প্রফন্ধ সরবঔবেন কাসন্ধ  তায 

দসেণ আসিওা  বাযবতয যাজননসতও আবদারন উয। দুসট প্রব্ন্ন্ধ সতসন কাসন্ধসজবও উৎকষ ওবযসেবরন, প্রথভসট সেবরা 
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Linda Hutcheon, ''Circling the Downspout of Empire: Post-colonialism and Postmodernism'', ARIEL: A 

Review of International English Literature, vol. 20, n
o
 4 (1989), p. 149-175. 
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জীফনীভূরও অযসট সেবরা কাসন্ধফাদী অবমাক  এফাং অসাং যাজনীসত। তোগ্রবয ম্পবওষ Laurendeau ফোঔো ওবযন 

কাসন্ধ যাজননসতও ওামষওরা যও অবনওটা এই বাবফ রণ্ডন প্রসতশ্রুসত যদ বাযতীবদয দসেণ আসিওায উয আসধতেতা 

ওযায মা Boers মুবেয জ রাব এয বয ,বাযতীবদয আবকয চাইবত যফস হ্যান বত হ্।  
 

     সফবলত 0301 য আকবি  যাবষ্ট্রয সচফ  E.S. Montagu বাযবতয ব প্রসতশ্রুসত যদ এওসট দাসত্বীর যওাবযয 

এফাং যওান যাষ্ট্রই Wilsonian gospel  09 দপা অসধওায গ্রণ ওবযসন, ভানুবলয সনবজয অসধওায সনবজই অজষন ওযা মা 

এওসট আবদারবনয ূোত ওবয মাবত রণ্ডবনয বুসভওা সেবরা াসন্ত স্থান ওযা, এওনামওত্ব মুবেয ভব
13

।  
 

     তোগ্র আবদারন যও অবমাক আবদারবনয এফাং আইনঅভানে ফোঔো ওবয Laurendeau এওসট ভান্তযার  মুে 

সফবযাধী ধাযা প্রস্তাসফত ওবয। সতসন জাসয ওবযন : “মসদ আসভ নাওত্ব াই তাবর মা আভাবও আসক্রি ওযবফ কাসন্ধসজয 

প্রসতবযাবধয থ
14

। কাসন্ধসজয িাযাই প্রবাসফত ব সতসন ফবরন‚ াংসেপ্ত বাবফ কাসন্ধসজয কাসন্ধফাবদয ফনষনা ওযা প্রওৃতই 

জসটরতয। আসভ বতেয সফরুবে যওাবনা সওেুই ভন্তফে ওযবত চাই না। আয এই তেতা বরা ভাত্মায প্রসত বাবরা ফাা‛
15

. 

সতসন কাসন্ধসজয অসাং আবদাল্ন যও এওসট ফীযত্বূণষ দবে ফবর ফণষনা ওবযন।  
 

তোগ্র      সও? মায এওসট অকবীয সচেণ এঔাবন ওযা ববে , যওায প্রস্তুত ওবয এভন এওসট আইবনয মা আনায 

অসফচায ভবন হ্। আসন তখ্ন যচিা ওবযন এই আইবনয সফরুবে ভতফাদ কডবত। আসন প্রসতবযাধ ওযায যচিা ওবযন যাষ্ট্র 

নাও যও মাবও আসন অভানে ওবযন।  
 

     এয ফ সওেু যজবন যওায আনাবও গুরুত্ব যদ না। তাযা তাবদয আইন যও সনফষাসচত ওবয, আসন মাবও রঙ্ঘন 

ওবযন যস্বিাম জ্ঞাবন। যওায আনাবও ওাযাকাবয সনবে ওবযন। মা আসন স্বীওায ওবযন, ফর ূফষও ওাজ ওযাবনায 

বে, যওাবনা সাংা যওাবনা খৃণা না ওবয অতোচাযীয প্রসত। মা অফকত ওবয যওায যও যম আসন এওজন ৎ নাকসযও যম 

াধাযনত ভানে ওবয আইন যও মা য্থাথষ, আয তা না বর আসন তা অভানে ওবযন বাবরা যফব। 
 

     আনায াসস্ত ভুওুফ ওযা , যওায আনাবও ভুক্ত ওবয. আসন এভন এওসট সযসস্থসতয ভবধে, যমঔাবন যনই যওাবনা 

অুসফধা আনায সযফাসযও সদও যথবও, না আনায দদসনও প্রবাজনী াভসগ্রয স্বল্পতা। আসন আনায সনজ ভতফাবদ 

সস্থয, আসন শুধু ভাে আইন অভানে ওযবত চান
16

। 
 

     এযওভই এওসট অফস্থা প্রথাকত মুেসফবযাসধতা মা এওসট আন্তজষাসতও স্থান া য্ঔন পযাস ওানাসডান যনাযা 

প্রতোঔান ওবয তাবদয সযবফা সদবত সফবেয াসন্তফাদীবদয আবদারবনয প্রসত. এই বাবফ Edmond Lemieux 

L’Action nationale এ ফণষনা ওবযন ফহু আন্তজষাসতও াসন্ত আবদারন মায এওসট ভান্তযার সদও তুবর ধযায যচিা হ্, 

পযাস ওানাডা এই মুে সফবযাধীতা  কাসন্ধসজয সফে াসন্ত আবদারবনয িাযা প্রবাসফত । সতসন উবেঔ ওবযন যম াসন্ত 

ভূরও আবদারবনয সফবলত প্রওা  প্রথ্ভ সফে মুবেয বয,(এসট সেবরা কণতবন্ত্রয ওন্ঠবযাধ  পোসফাবদয উত্থাবনয 

সফরুবে এওসট প্রসতফাদ  ) মায অনেতভ প্রব্ন্ক্তা বরন কাসন্ধসজ
17

। 
 

0391 াবরয যবলয সদবও জাভষাসনয াভসযও সক্তয সফওা মা সফবেয ওাবে ম্রাবজেয প্রসতবযাবধয যখালণা ওবয। 

Anatole Vanier Ligue d’action nationale এয বাসত  সমসন ভন্তফে ওবযন বাযবতয জাতী ওাংবগ্রবয দেযা 
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André Laurendeau, ''Qui est Gandhi  কাসন্ধ যও ?কাসন্ধ  সিসট াম্রাজে Gandhi et l’Empire britannique'', L’Action 

nationale (April 1943), p. 301. 
14

André Laurendeau , La crise de la conscription :1942  বাধেতাভূরও বাবফ ফাধেতাভূরও াভসযওফাসনীবত যমাকদান 

ভবোবরয াংস্কযন Montréal, Editions du jour, 1962 p-151. Thoreau écrit la désobéissance civile en 1849 কাসন্ধ 

অনুপ্রাসণত বমসেবরন পযাস  আবভসযওান ফাংবুত Henry David Thoreau সমসন প্রতোোন ওবযন ওয সদবত এওসট দাত্ব যওাযবও 

যভসস্কবওায সফরুবে মুে ওযায জনে ,Thoreau যরবঔন কন অবমাক  0293 াবর 
15

André Laurendeau, ''Qui est Gandhi  কাসন্ধ যও ?কাসন্ধ  সিসট াম্রাজে Gandhi et l’Empire britannique'', L’Action 

nationale (April 1943), p. 301. 
16

Ibid., p. 292. 
17

Edmond Lemieux, ''De la paix  au pacifisme ? '' াসন্ত যথবও াসন্তফাদ L’Action nationale (October 1949), p. 127 -

128 ইটাসরও যব যরঔা। 
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যনবরু  কাসন্ধ সফবফসচত ওবযন‛ ইাংবযজ াম্রাবজেয মুবে অাংগ্রণ না ওযায
18

। ওানডাবত আভযা যদঔবত াসয আভাবদয 

জাতী আবদারবনয ওখ্ন বে  ওঔনফা সফবে এফাং আভযা ভন্তফে ওসয যম ুযাবনা াংকিনগুসর মাযা েভতায গুরুত্ব 

যদনসন সনবজবদয ঢাও ফাজাবনা োড়া, মাবও অবনওটা ফোঔা ওযা মা অবনওটা এই বাবফ  ‚আভযা ফতষভাবন ম্রাজেফাবদয 

সফবযাধী আবদারবনয ােী
19

” Georges Pelletier
20

 ফবরন ক্রভই আবস্ত আবস্ত  াংকিনগুসর তাবদয সফসবন্ন প্রচায ভবে 

ওানাসডান ধাযণায ভূরে প্রদান না ওযাটা ম্রাজেফাবদয প্রচায ফরাই যমবত াবয,’’এওই বাবফ বাযবতয ভাযাজাযা 

াম্রাজেফাবদয ভধেস্থায ওাজ ওযবতা।‛ 
 

     জভষাসনয ইাংরোবন্ডয সফরুবে মুে যখালণা মা ওাযন ফন ওবয বাযবতয াংখাবত জসযব যায. অসধওাাং  পযাস 

ওানাসডান জাসতরতাফাসদ এফাং বাযতী যনতাযা যমভন যনবরু  কাসন্ধসজ প্রতোঔান ওবয সভে সক্তয মুবে াসভর া যও 

মাবত ওবয বাযত অাংগ্রণ ওযবত াবয কণতাসন্ত্রও স্বাধীনতা য আবদারবন। L’Action nationale সেওা প্রওাসত  

এওসট প্রফন্ধ মায সবযানাভ সেবরা মবুেয ওেবরণ্ডায
21

 “Calendrier de guerre'' মায অনুাবয ওাংবগ্র এয ওভষীযা 

াটনাবত াংখসটত হ্ তাবদয রেে সেবরা ইাংরোবণ্ডয াম্রাজেফাদী মুবেয যথবও সফসিন্ন া এফাং তাযা যখাসলত ওবয ‚সদু 

স্বাধীনতা  যওাবনাবাবফই অসস্তত্ব যবত াবয না ইাংবযজ াম্রাজে ফাবদয ফর এয ভধে। 
 

     সিতী সফেমুবেয শুরু া সফবাজবনয  ম্ভফনা যও আফান ওবয। L’Action nationale কিন ওবয এওসট তৃতীম 

াংকিন (এই সফবাজবনয সফবযাসধতা ওযায জনে । সরফাবযর াসটষ, ওনজাযববসটব াসটষ Le parti liberal, le parti 

conservateur) ঐসতাসওনথী অনুাবয Laurendeau সযচারনা ওবয যওবফবওয জনসপ্র ব্লক যও। এওসট যাজননসতও 

াংকঠ্ন মা সফবাজবনয সফবযাধীতা ওবয .Denis Monière ফবরসেবরন “Laurendeau ম্পবওষ ‚ওানাডায বাযবতয 

উদাযণবও অনুযন ওযা  সনযবেতা যও গুরুত্ব যদা মা আন্তজষাসতও যাজনীসতবত ঔুফই বন্তালজনও‛
22

। 

Laurendeau যরবঔন। 
 

     এটা অফকত া উসচত যই ভস্ত ভানুলবদয  মাযা সনবজবদয প্রসতসক্রমা জাসনবসেবরন, আাযরোল্ড রাব ওবয de 

Valera যও, বাযবতয কাসন্ধসজ  যনবরু এফাং তুষকাবরয Salazar , এই ভস্ত উদাযণগুসর উত্তয যদ যই ভস্ত যেল মা 

আভযা ঔুজসে। এনাযা প্রতেবওই আভাবদযবও প্রওৃত নসজয প্রদান ওবযবেন সফসবন্ন সদও যথবও। এনাবদয ধাযণা আভাবদয  

যদঔা সওবাবফ পর ওযা মা আবদারনবও মা ফাস্তফফাদীযা ফুঝবত যবযসেবরা 

“ অম্ভফ‛
23

    
 

     বাযবতয উদাযণ সদব মুে  সফবাজবনয সফবযাধীতাবও আইন াংকত ফেঔা ওবয Le Devoir  L’Action 

nationale এয ফুসেজীসফযা, তাযা অনুন্ধাবনয যচিা ওবযন আন্তজষাসতওবাবফ  স্বীওায া এওসট  াসন্তফাদী আদষবও। 

কাসন্ধসজয ফেসক্তত্ব মা ফষেসত যববে মুবেয সফরুবে াসন্তভূরও আবদারবনয। এই কাসন্ধফাবদয সযবপ্রসেবত আবযা 

অবনও প্রসতবমাসকতাভুরও ভতফাবদয আসফবষাফ  বাযতীবদয সফলব। মুবেয বয L’Action nationale প্রওা ওবয 

Franc Emmanuel এয এওসট ফড প্রব্ন্ন্ধ মায সবযানাভ সেবরা ‚দৃঢ াসন্তফাদ ‛ << Le pacifisme des forts >> মাবত 

সতসন কাসন্ধসজবও ফণষনা ওবযন াসন্তয প্রসতসরস। 
 

0392 াবর       কাসন্ধফাদ এয সফরুবে েীন বাফাবফবকয উবেল  এওদরী েভতা, কণতবন্ত্রয প্রসতষ্ঠা মায প্রসতসক্রা 

স্বরূ বমাফ আসধতে সফস্তাবযয যচিা ওযা হ্‛। যরখ্ও ভন্তফে ওবযন  ‚আভাবদয প্রজবেয ওাবে উত্তয াা মাবফ, 

                                                           
18

Antole Vanier,  ''Politique extérieure'', ফাইবযয যাজনীসত L’Action nationale (February 1937), p. 94. 
19

Ibid., p. 95. 
20

Georges Pelletier, ''La propagande impérialiste'' াম্রাজেফাবদয   প্রচায L’Action nationale (June 0393), p.496-497. 
21

মবুেযওেবরনডায ''calendrier de guerre à travers le Commonwealth'' L’Action nationale (June 1940), p. 474.  
22

 Denis Monière,  André Laurendeau et le destin d’un peuple, Montréal, André Laurendeau এফাং ভানুবলয সনসত  

Québec Amérique, 1983, p. 159. 
23

 André Laurendeau, ''L’impossible de troisième parti''  ত াংকিবনয অম্ভফতা   L’Action nationale (April 1941), 

p. 273. 
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তাযাই ঔুৌঁজবফ ভতফাবদয ূে এফাং প্রবাজনী ফেব্ন্স্থা যনবফ ভানফতাবও াম্রাজেফাদী মুে,দুসবষে  ওনবনবেন ওোবম্পয 

যথবও ভুক্ত ওযায
24

। 
 

বাযবতয স্বাধীনতা   উসনবফফাবদয অাযণ : বাযবতয স্বাধীনতা  সফুরবাবফ সফবেয জাতীতাফাদী আবদারবনয 

সযফতষন আবন মা প্রাই এই অব্ন্স্থানবও সাংায াবথ তুরনা ওবয সফবদী সক্তয অথষননসতও যালবণয স্বীওায, 

উসনবফবয অধুেসলত ভানুবলযা সনসন্ত্রত হ্ যাবষ্ট্রয িাযা, মা যালণ যও ভথষন ওবয। ওাযন অসধওাাং যেবে উসনবফবয 

অধুেসলত ভনুবলযা উসনবফসওতায অফাবনয জনে ভাজতন্ত্রয বূসভওা যও াসভর ওবয। ওাযন উসনবফসও যাষ্ট্ররয ধভষই 

বরা ধবনয ুনযফন্টন ওযা এফাং মায যথবও যওাবনা সওেুই যাসলত অথষনীসতবত প্রদান না ওযা মা অবনবওয ওাবেই 

সাংাত্মও অনুবূত হ্। মসদ যওাবনা যাষ্ট্র তায ুযাতন উসনবফবয যথবও অথষননসতও যালণ চাসরব মা (মা আভযা 

অবনওবেবেই যদবঔসে) এই উসনবফ ভুবয উয অথষননসতও চাৃসি মাবও neocolonialism ফরা মা। 

জাতীতাফাবদয প্রসতসক্রা সতিতয ওবয উসনবফ সফবযাধী আবদারনবও। এওাসধও ানুবূসতীর পযাস ওানাসডানযা 

স্ত্র আবদারবনয োতীনন, সওন্তু উসনবফফাবদয সফবযাধী যওাবনা াংকিবনয েভতা আা যও ভানেতা যদা হ্. 

L’Action nationale ফণষনা ওবয জাতীতাফাদবও স্বাধীনতায সত, এওসট যাষ্ট্র যম আসধতেতায স্বীওায আয যম 

আবদারন ওবয সনবজয অসধওাবযয কাসন্ধসজয উদাযণবও অনুযণ ওবয, এসট প্রভাণ ওযাটা ঔুফই ওসিন যম কাসন্ধসজয 

জাতীতাফাদ উৎকষ ওবয ফরূফষও াফষববৌভত্বাবও। ফযাং এসট এওসট াসন্তফাদী অসাং বাফধাযণা, আক্রভণ থাওা স্ববে 

তায প্রসতবযাধ ওযা নীসতয সফবযাধী। অবনও যেবে  যাজননসতও  অথষননসতও আসধতেতা মা ফরূফষও াফষববৌভত্বাবও 

েসত যদ, যমটা ঔুফই যৌববকেয যম এবন আবদারন ঔুফই নকনে যমভন ওানাডাবত অসধওাাং যাজনীসতই ফেতাূফষও সওেু 

ভানুবলয উয প্রসতসষ্ঠত হ্ যাজননসতও  অথষননসতও যালবণয জবনে
25

। 
 

     ান্ত সফপ্লবফয প্রথভ সদবও L’Action nationale এয Jacques Poisson উবেঔ ওবযন উসনবফ াম্রাবজেয তন 

“la fin du regime colonial'' (End of the colonial regime), প্রফবন্ধ সতনসট াংকিন মায উসনবফসও সফবযাধী 

জাতীতাফাদবও তুবর ধবয। মাযা বরন L’Alliance laurentienne, L’Action socialiste মাযা যওবফবওয স্বাধীনতা  

 জাতী আবদারবনয জনে আবদারন ওবয
26

। তায ভবত এই াংকঠ্নগুসর উসনবফফাবদয সফবযাধী জাতীতাফাবদ 

অনুপ্রাসণত   উসনবফ ফাদ সফবযাধী আবদারবনয িাযা মা ফন ওবয ববরা ভবদয াংসভশ্রবন এওসট ফাতষা যমভন 

সযফতষন  যেণীরতা। 
 

     বাযত নন এরাইন যভন্ট আবদারবনয প্রফক্তা  মা অবনবওয ওাবে তে ন। তায ফাসবযয যাজনীসত মা প্রসতপসরত 

ওবয কাসন্ধফাবদয উবেে যও মা মুে যও ফজষন ওবয.এোযা বাযত িাণ্ডা  মুবেয ভ  প্রদষন ওবয উসনবফসও 

যাষ্ট্রভুবয ওাবে যম ভাসক্তয যথবও স্বাধীনতা  অজষন ম্ভফ। কণতাসন্ত্রও চসযবেয যথবও বাযত সনমষাসতত ভানুবলয প্রসত 

এওসট ভূরেফান ভূঔাে ব দাৌঁসডবমবে। বাযবতয আন্তজষাসতও অব্ন্স্থান মাবও যওন্দ্র ওবয প্রাংাত্মও ভন্তবফে ওবযবে ফহু 

জাতী স্তবযয  পযাস ওানাসডান াংফাদ ভাধেবভ মা জাসকবম যতাবর এসায অতোচাসযত ভানুবলয  ভবধে াধাযণ যচতনা। 

Roger Duhame।  সরবঔসেবরন যম বাযবতয কণতবন্ত্রয আদষ মা প্রসতস্থাসত ববে আবভসযওায সফপ্লবফ এফাং বাযবতয 

স্বাধীনতা  এওসট দৃিান্ত ভূরও উদাযণ মা সফবেয অনোনে  ওর ভানুবলয ওাবে গ্রণবমাকে। 
 

     আভযা ওঔন ভৃদু িাট্টা ওসয আবভসযওান বাফাফাবদয যরতা যও। যওাবনা বদবয অব্ন্ওা যাবঔ না, প্রওৃতই সও এসট 

ভানফতায বে গুরুত্বূণষ নসজয ৃসি ওবযবে? য্ঔন আভাযা ঝুৌঁসও সনব স্বাথষযতাবও আন ওবযসন তাবর বাফা উসচত 

আভাবদয ভান প্রসতবফস যাষ্ট্রয ওথা মাযা বুর ওবযসেবরা, সওন্তু তায বে তাযা তাবদয যাষ্ট্রবও সপবয াায দাফীবত 

অনঢ় সেবরা। এই সযপ্রসেবত, বাযবতয আবদারন  মায ভূরেফান প্রতীওবও আভযা আসফষ্কায ওবযসে মা ক্রভই সফবেয 

ম্প্রীসত সপসযব আনবফ, আনবফ নো  ওুরতা, মা অতেন্ত প্রাংনী বফ।
27
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     ভস্ত পযাস ওানাসডান সেওা, যমভন Le Devoir এ সফলদ  ফোঔা ওযা হ্ বাযবতয স্বাধীনতা  যও সনব। 

জাতীরতাফাবদয প্রফণতা যও এই সেওাসট বাবরাববফ সচবনসেবরা। বাযবতয ম্পবওষ এওাসধও ম্পাদওীবত স্পিবাবফ 

যদঔাবনা হ্ বাযবতয স্বাধীনতয প্রসত ানুবূসত, দুসট মুবেয ভবধে সদব। Paul Sauriol, Omer Herouxএফাং Pierre 

Vigeant ম্পাদওী যত পযাস ওানাডায বাযবতয জাতীতাফাদী ইাংবযজ াম্রাজেফাদী  সফবযাধী আবদারনবও উদাযণ 

সাবফ যনা বূস প্রাংা ওবযবে। এওসট প্রফবন্ধ Sauriol উবেসঔত ওবযন যম বাযবতয াম্রাজেফাবদয সফরুবে সাংগ্রাভ 

মা সফবেয ভানুলবও অনুপ্রাসণত ওবয। সতসন যনবরুয ফক্তৃতা যও উসক্ত ওবযন যনবরু যখালণা ওবযসেবরন “াযা সফবেয 

অতোচাসযত ভানুবলয এওসট আবদারন মাবও আভযা ওঔনই াযাবত যদবফা না”
28

 Sauriol ভবন ওযান যম আটরাসন্টবওয 

যভৌসরও আইন ভস্ত ভানুবলয স্বাধীনতায প্রসতশ্রুসত যদ, বাযবতয াম্প্রদাসওতা থাওায বে।  ‚ মসদ এওসট ফড সক্ত 

প্রদষন ওবয যফী আন্তসযওতা তাবদয আন্তজষাসতও ম্পবওষ তাযা তাবদয উসনবফ সফস্তাবয, তাবদয যাভবষয প্রবাজন হ্ 

মসদ তাবদয ওাবে ইউবযাবয ঘ্্নায ম্ববন্ধ জানা ঔুফ জসটর ন
29

’’. 
 

     Sauriol আহ্বান জানা পযাস ওানাসডান যদয ‚এসায যদগুসরয যথবও স্বাধীনতায যথবও প্রওতৃ সো রাব ওযা”
30

, 

তায ওভষী Omer Heroux তায ভন্তফে যও সফবফচনা ওবয ফবরন যম বাযত  ফাভষায স্বাধীনতা “ঔুফ ুদয বাফনায সফল 

সবত ওানাসডান যদয ওাবে ‛ 
 

     ইাংবযজ যওাবযয এই সফফৃসত মা ওাবযায ওাবে গ্রণবমাকে হ্সন শুধু ভাে াম্রাজে অথফা যাষ্ট্রভণ্ডর োড়া। এই 

াম্রাজেফাদী স্বীওাবযাসক্তয যম ফাভষায স্বাধীনতা প্রাওৃসতও মায বীত পযাস ওানাসডানযা অনুযণ ওযবত চা.ম্পূণষ স্বাধীনতা 

 সনবজস্ব যাজননসতও অসধওায প্রসতষ্ঠা মা ওানাসডান যদয উদফুে ওবয
31

। 
 

     Pierre Vigeant অনুবফ ওবযন বাযবতয স্বাধীনতা যমন এওসট গুরুত্বূণষ আন্তজষাসতও  ঐসতাসও সন্ধেণ। সতসন 

যরবঔন  ‚ বাযবতয যাজননসতও স্বাধীনতা মা ভস্ত জারকা অনুফাসদত ববে  প্রথভ াম্রাবজেয তন মা চূডান্ত মষা যৌৌঁো 

03 তাসব্দ যত‛
32

, বাযবতয স্বাধীনতা  উসনবফবয অব্ন্াবনয ইসতাবয ূোত খটা। এই উসনবফবয অফান জনে 

প্রা ফেয যওবট মা। অনোনে  সেওা যমভন La Tribune, Le Canada,  L’Action Catholique বাযবতয 

স্বাধীনতায স্ববে ফোঔা ওযা হ্। এই ভস্ত সেওা দাফী ওযা  যম এই খটনা এওসট ভনস্তাসেও বাবফ ইসতাবয  

সযফতষন সনব আব। La Tribune উবেসঔত হ্ “এসট অতেন্ত গুরুত্বূণষ ঐসতাসও খটনা‛
33 

এফাং Le Canada যত ফরা 

হ্। 
 

01ই আকি সদনসট মা ঐসতাসও ভমষাদা যাবঔ এফাং এওইবাবফ এসট 9 জুরাই সফেঔোত সদন আবভসযওায স্বাধীনতা সদফ 

সাবফ, আফায 09 জুরাই সদনসট িাে প্রজাতবন্ত্র প্রসত ফেবযই াসরত হ্ ফাসস্তর দূকষয তন সাবফ। যওাবযয েসতয 

সযফতষন ওযা হ্ াসন্তয ভাধেবভ.এই ধযবণয দবে আবক ওঔন যনা হ্সন এফাং মা সনিঃবদব ফরা মা ইসতাবয 

স্মৃসতবত স্থান া।
34

 
 

     L’Action catholique াংবমাসজত ওবয ‚বাযবতয স্বাধীনতায এই সফফতষন মা মুবেয অনেতভ ওাযন ফন ওবয, 

নীসতগুসরয ফেফাসযও প্রবাবকয জনে জাসতাংখ রডাই ওবয।‛
35

 এই বাবফ Wilson এয সযওসল্পত   ভানুবলয 

আত্মসনরন্ত্রবণয অসধওায মা সিতী সফেমুবেয য ফাস্তফাসত হ্। এওই বাবফ সবযানাবভ আব আটরাসন্টও চুসক্ত )Atlantic 

Charter) ূবফষয চুসক্ত প্রস্তাসফত ওযা হ্ )Asian Charter) মায ভবধে বাযত  সেবরা নতুন স্বাধীনতা আবদারবনয প্রধান। 

                                                           
28

Paul Sauriol, ''Aux Indes Ŕla lutte d’un pays contre l’impérialisme'' Le Devoir, 28 Septembre 1945. 
29

Paul Sauriol, ''Les traits balkaniques seront-ils étudies à trois ou cinq'' Le Devoir, 28 septembre 1945. 
30

Paul Sauriol, ''La Birmanie en Marche vers l’Independence'' Le Devoir, 29 Janvier 1947. 
31

Omer Heroux, ''Nous ne souhaitons retenir personne contre son gré dans l’empire et le Commonwealth,  

beau sujet de méditation pour les canadiens trop timides'' Le Devoir, 23 December 1946. 
32

Pierre Vigeant, ''Les puissances coloniales européennes contraintes de se traiter de l’Asie'' Le Devoir, 15 

August 1947. 
33

 Editorial, ''L’independence de l’Inde'' La Tribune, 15 August 1947.   
34

Guy Jasmin, ''Deux nouveaux dominos'' Le Canada, 16 August 1947. 
35

 Louis-Philippe Roy, ''300 millions d’hommes émancipés '' L’Action catholique, 14 August 1947. 
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François-Albert Angers সমসন L’Action nationale যরবঔন  ‚ এসট উবেঔ ওযা অতেন্ত গুরুত্বূণষ যম পযাস 

ওানাসডাযবদয ইিা সেবরা বাযবতয স্বাধীনতায ব প্রচায ওযা
36

”Anglo Canada এওসট ফড় প্রব্ন্ন্ধবত যরঔা হ্ 

বাযতীবদয স্বামত্তান এয সযবপ্রসেবত। L’Action nationale ফণষনা ওযা হ্ ‚স্বামত্তাবনয ভথষওবদয জাসত ধভষ 

সনসফষববল াংকসিত া মা উসনবফবয াওবদয ওাবর সচন্তায বাৌঁজ যপবর সদবসেবরা, আভযা ফ ভই বাযবতয 

প্রসত ূণষ ানুবূসত ফেক্ত ওবযসে
37

। ‛Leopold Richer সতসন Notre Temps নাভও াপ্তাসও সেওা দাসফ ওবযন যম 

বাযত এসান যপডাবযবনয প্রাওৃসতও আওলষবণয যওন্দ্র মায পর স্বরু ম্ভাফনা যদঔা মা যাজননসতও এফাং প্রাওৃসতও 

প্রবাবফয। ‛ 
 

     ভুসক্ত  স্বাধীনতায প্রবচিা মা প্রবতেওসট জাসত  ভানুবলয ভবধে কবীয বাবফ সনসত আবে। প্রসতওূর সযসস্থসত ায 

বে ভানুবলযা সফসবন্ন ভাধেবভ তাবদয যচিা যও যওসন্দ্রবূত ওবযবে এসান যপডাবযবনয  কিনবও। সফাং তবওয যবল  

সফবেয এই প্রাবন্ত ফহু গুরুত্বূণষ ঘ্টনা খবট।
38

 
 

     বাযবতয স্বাধীনতায ভাবরাচওবদয যদঔবত াা মা পযাস ওানাসডান াংফাদ ভাধেবভ। La Presse সেওাবত 

প্রওাসত হ্ ফহু প্রসতবফদন মা াম্রাজেফাবদয বে ফরা হ্ এফাং সফবাজনবও সফদজনও আঔো যদা । Alfred 

Ayotte অনেতভ এওজন সমসন ভন্তফে ওবযন স্বাধীনতায প্রবচিা মা ভথষন যমাকে ন ওাযণ এসট সফবাজন সনব আব
39

। La 

Presse য ফণষনা ওযা হ্ বাযবতয াম্প্রদাসও সাংা মা স্ববাফতই সফবদীবদয বাফা যম ‚বাযত সও তেই স্বামত্তাবনয 

যমাকে মা তাযা দাফী ওবয
40

” La Presse মা প্রভাণ ফন ওবয সফবাজন যও এযাবনায ধনাত্মও ুবমাক। াাংস্কৃসতও দিততাবও 

উবেসঔত ওবয এই সেওা প্রওাসত হ্ অবনও প্রসতবফদন মায বূরী প্রাংা ওযা হ্ এফাং বাযতীবদয ফহু দৃসিবওাণ যও 

এওসেত ওযা হ্ মা সফবাজবনয সফরুবে। 
 

     Dr D. P Pandya ফবরন ফেফা ফাসণজে, অথ্নষীসত, যমাকাবমাক ফেফস্থা তথা সনযাত্তা এই ভস্ত যেবে উন্নসতয স্বাবথষ 

এওতা প্রবাজন, সতসন আহ্বান জানা বাযবতয দুই বূঔণ্ড াসওস্তান  সদুস্থান যও ুনযা এওসেত া সিও যমভসট 

বসেবরা ওানাডায যেবে  0291  াবর।
41

 
 

     স্বাধীনতায ভুহুবতষ La Presse এফাং Le Soleil যত প্রওাসত হ্ সওেু প্রব্ন্ন্ধ মাবত ইাংরোবন্ডয বাযবতয প্রসত উদাযতায 

বূস প্রাংা ওযা হ্। La Presse বাযবতয Commonwealth এ থাওায সোন্ত যও প্রাংা ওযা হ্ ওাযন ভবন ওযা হ্ 

যম ‚এসট তাবদয অতেন্ত গুরুত্বূণষ সোন্ত এই উন্নবনয াবথ থাওায এভন এওসট ভব য্ঔন যোবটা যোবটা যদবয 

স্বাধীনতা  সফবদয ওাযন সনব আব‛
42

 অনেবাবফ এসট ঔুফই আিমষওয খটনা যম বাযত উভাবদবয অফসস্থত ায 

বে বাযত যও যোবটা যাষ্ট্র সাবফ উস্থান ওযা । যওবফবওয Le Soleil সেওাবত অফভূরোমন ওযা  যনবরুয 

যনতৃবে বাযবতয স্বাধীনতা যও যমভন এসট যওাবনা ঐসতাসও জ রাব ন াম্রাজেফাবদয সফরুবে, ফযাং এসট সিসট াংবদয 

দেতায প্রভাণ মায উয যওবফও এঔন সনবষযীর। 
 

     এই সফলব, শুধুভাে ইাংবযজবদয ভূরোরন হ্ োবনয সত। এই বাবফ সিবটন প্রথভ াম্রাজেফাদী সক্ত মায এওসট 

ফাধেফাধওতা ারবনয থাবও জন ভাবে, ভানুবলয যাজননসতও স্বাধীনতা বত্ব যওাবয তাবদয প্রবাফ যব মা। এয জনে 

অবো ওযবত বফ যম অনোনে উসনবফসও যদ এই উদাযন এয অনুন্ধান ওযাটা।
43
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FrancoisŔAlbert Angers, ''Une  lueur d’espoir'' L’Action nationale (April 1942), p. 233. 
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Edmond Lemieux, ''Témoignage anglo canadien sur la Crise indienne'' L’Action nationale (September 1942), 

p. 76. 
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Pierre George, ''Vers un bloc asiatique'' Notre Temps, 16 August 1947. 
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 Alfred Ayotte, ''L’Inde, État démocratique'' La Presse, 14 May 1946. 
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Editorial, ''Est-on prêt pour l’autonomie'' La Presse, 20 September 1946. 
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Bureau United Press, ''Les Indiens bientôt unis Ŕ entrevue avec le Dr D.P. Pandya'' La Presse, 6 August  
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Bureau United press ''Les indiens bientôt unis entrevue avec le Dr D.P Pandia'' La Presse , 6 August 1947. 
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 Editorial, Le Soleil, 15 aout 1947. 
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     বাযবতয স্বাধীনতায সফলব ওানাসডান াংফাদ ভাধেভ গুসরয সিভত আবে। ভস্ত ভানুবলয ওাবে মা গুরুত্ব া 

উসনবফবয ূচনা সাফ। পযাস ওানাডা  তায উসনবফফাবদয উয ধাযণা অজষন শুরু ওবয এ যমন এওসট সযতেক্ত 

উসনবফ মাবও সনভষাণ ওযবত বফ। ুবযাুসয  বাযবতয ভত পযাস ওানাডা তাওা জাতী প্রতীও  জাতী াংকীত 

প্রদান ওবয। এই প্রতীওগুসর সনসিতবাবফ অফান খটা ওানাডায জাতীতাফাবদয অনুওযণ মা এখ্ন যথবও এওসট াংওযরূ 

যন সফবেয অনানে ভানুবলয ম্পওষস্থাবনয যেবে। ভান্তযার বাবফ ওানাসডান ফুসেজীসফযা জাসয ওবযন যম বাযবতয 

স্বাধীনতায প্রতীও এফাং ওানাডায স্বাধীনতা য প্রতীও  মা প্রদসষত ওবয সযচবয ভোয সযফযতষবনয  .এখ্ন যথবও পযাস 

 ওানাসডান স্বামত্ত াবনয বে বাযবতয াংসফধাসনও াদৃে যদঔবত াা মা।  
 

প্রতীওীফাদ : মসদ তাওায উওযণ সনতান্তই ওাড, এসট সযচ এয যভৌসরও বূসভওা ারন ওবয। জাতী াংকীত অথফা 

জাতী যাাও এই ফ সওেুই যদবয সযচ  েসতূচও কফষ উৎন্ন ওবয। যমভনটা উবেঔ ওবয Marie France 

Wagner  Lyse Roy, াভাসজও াংকঠ্ন গুসর কসিত  এওাসধও প্রতীও ফেফস্থা উয সবসত্ত ওবয মা ভ   সনসদষি 

স্থাবনয  বে বে সযফসতষত হ্
44

। Le God save the Queen এফাং L’union Jack (অথফা le Red Ensign) ম্পূণষ 

বাবফ ফসজষত বসেবরা পযাী ওানাসডাযবদয ওাবে। তাসরওাবূক্ত কান যবাবট পরাপর মা সনসিত ওবয ইাংবযজ াম্রাজে  

তায প্রতীবওয াংযেবণয প্রতোোন যও। পযাস ওানাসডানযা দীখষ সদন ধবয যফযওাসয বাবফ আসদ ফাসদাবদয প্রতীওবও 

প্রদসষত ওবয এববে। L’O Canada এফাং Sacré-Cœur বাযবতয স্বাধীনতায ূবফষই ফেফহৃত ববে, সওন্তু ওঔনই 

যওাযী বাবফ গ্রণ ওযা হ্ সন। 
 

     Le comité  œuvre du drapeau national (Committee for the national flag) এফাং curé Elphège  

Filiatrault প্রওা ওবয অাংঔে ুসস্তওা মাবত সফাং তাসব্দয প্রাযবম্ভ জাতী তাওা গ্রবণয বে সফফযণ যদা হ্ 
45

। 

সওেু াপবরেয াবথ le fleurdelisé যও গ্রণ ওযা হ্ পযাস ওানাসডানযা  অযসদবও ইাংবযজ ওানাসডানযা union 

jack গ্রণ ওবয। L’Action nationale এয অনুাবয জাতী তাওায নফজবেয উবেবে পযাস ওানাসডানযা 0391 

াবরয ভাঝাভাসঝ ভব এওসট যাজননসতও প্রচায অসবমান শুরু ওবয। মুে  দনেদবরয সনবমাক মা তাওায ধাযণাবও 

সফযসম্বত ওবয, এওসট অসতসযক্ত সফবাবকয সফলব যত, সওন্তু মুবেয যবল ওানাসডান যওাবযয  াংদীসভসত (le comité 

parlementaire)মা ওানাডায তাওা প্রস্তুত ওযায ধাা্যণাবও আভর যদ সন। এই সযসস্থসতবত যওবফবওয সফধান বা যওসন্দ্র 

যওাবযয ওাবে আসজষ জানা এওসট তাওায সনফষাচবনয ''মা ম্রাজেফাদ  দাত্ব যও উবো ওবয কবফষয াবথ 

ওানাসডানবদয সচসিত ওযবফ জাসত ফণষ সনসফষববল''
46

 
 

     সিতী সফেমুবেয আবক ইাংরোণ্ড এয স্বাবাসফও বাবফই আবকয ফ েভতা হ্রা া। উসনবফবয ওভন ববল্থ থাওায 

সোন্ত যও ফাধেতাভূরও না ওবয, পযাস ওানাডা অসধওাাং জাতীতাফাদীযা প্রস্তাফ যদন এওসট প্রজাতবন্ত্রয প্রসতষ্ঠা  প্রচায 

অসবমান ওযা fleurdelisé যও জাতী তাওায প্রতীবওয ভমষাদা যদা মাবত  ইাংরোবন্ডয াবথ ভস্ত ম্পওষ সেন্ন হ্। 

বাযবতয প্রজাতবন্ত্রয প্রসতষ্ঠা মা ওভনবল্থ বুক্ত এই ভন্তফে ওযা । L’Action Nationale এ ফণষনা ওযা হ্ যাজতবন্ত্রয 

তায প্রতীও  যথবও সফসিন্ন ায ম্ভাফনাবও। Jacques Perrault ফাভন্থী আইনজীফী সমসন Duplessis এয াবথ রডাই 

ওবযন  
 

     সতসন অনুভান ওবযন বাযবতয স্বাধীনতা মা ওানাডায প্রজাতাসন্ত্রও নীসতবও আবযা সক্তারী ওবয তুরবফ। এই বাবফ 

বাযত প্রজাতবন্ত্রয স্থান া ওভন ববল্থ। যমসদন ওানাডা াংদ এয সনফষাচন  প্রজাতবন্ত্রয সযফতষবনয যাবয াবথ। 

মায পবর যবাট বসেবরা াংসফধাবনয দুই দপা মা ইাংবযজবদয প্রচসরত াংসফধাবনয সযফতষন আবন।  
 

     ফতষভাবনয প্রতোসত পর অনুাবয, ওানাডায প্রজাতবন্ত্র স্থান া আবভসযওান োন এফাং সেন্ন ওবয ভস্ত ম্পওষ সিসট 

ওভন বল্থ যথবও  .যওান ফাধেফাধওতায অনুভান ওযবফ এই নতুন প্রজাতন্ত্র তায সক্তারী প্রসতবফী যাষ্ট্র ভাসওষন মুক্তযাবষ্ট্রয 

ওাবে? 

                                                           
44

Marie France Wagner et Lyse  Roy, ''Rituels et cérémonie du xvi  au xxi siècle'' Bulletin d’histoire politique, 

vol. 14, no. 1, (Autumn 2005), p. 7. 
45

Elphege  Filiatrault, Aux  Canadiens français : notre drapeau, St-Hyacinthe, imprimerie La Tribune, 1903. 
46

Luc Bouvier, ''Vers Le Fleurdelisé'' L’Action nationale (Autumn 2005), p. 102. 
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     এই প্রসতওূরতা সফবে যওান সযফতষন সনব আবফ? ওানাডা এওসট স্বাধীন াফষববৌভযাবষ্ট্র সযণত বফ মা ইাংরোবণ্ডয 

ওাবে সচন্তায বাৌঁজ যপবর যদবফ
47

। 
 

     Pierre Vigeant, Le Devoir সেওা সতসন উক্ত ওবযন যম বাযবতয উদাযণবও সনব ওানাডায উসচত ওভন বল্থ 

যথবও যফসযা আা অথফা ইাংবযজ যাজতবন্ত্রয ভস্ত যমাক ূে যও নি ওযা। 
 

     মসদ অসধযাবজেয অব্ন্স্থান বাযতীবদয ওাবে ঔুফ এওটা আওলষবণয না হ্ তাবর ওানাসডানবদয সও তেই উসচত এ 

সনব ঔুস া? মসদ বাযতীবদয অসধওায যথবও থাবও ওভন বল্থ যথবও যফয ব আায মায স্বীওৃসত যদ ইাংরোণ্ড 

তাবর ওানাসডানযা মাযা আবভসযওায এওসট যাষ্ট্র কসিত ওবযবে, তাবদয সও উসচত ন সযসস্থসতয ভুবঔাভুসঔ া? এটা 

সনসিত ন যম তাযা ওানাডায স্বাধীনতায গুরুত্ব না সদব অেবদয সফবদস যাজায ওাবে সনবজবও উৎকষ ওযবফ
48

। 
 

     তাওায গ্রবণয প্রচায মা সেবরা মুবেয সফরুবে প্রসতফাবদয এওসট অাং। এই প্রচায শুরু হ্ সফাং তাসব্দয প্রথভাবধষ 

মায যওবন্দ্র সেবরা Boers মুো্ মা চবরসের সিতী সফেমুবেয যবলয বয। Anatole Vanier, L’Action nationale 

যথবও সনরন্ত্রণ ওবয la ligue d’action nationale মায উয চা ৃসি ওযা তাওায ধাযণাবও গ্রণ ওযায স্বাবথষ। 

L’Action nationale ভবন ওযা যম ‚তাওা শুধুভাে এওসট সচি মা ভানুবলয যচতনায উবেবল গুরুত্বূণষ বূসভওা গ্রণ 

ওবয। এসট অতীতবও ভবন ওযা আয ভানুলবও  এওসেত জীফবনয আদবষ দৃঢ ওবয এফাং ভাবফবয আভন্ত্রণ জানা‛
49

 

এভত অফস্থা বাযত সেু া হ্ সন ইাংযজ প্রতীবওয সযফবতষ তায সনবজস্ব প্রতীও   (জুরাই 0391)    (জানুাসযয 0311)  

জাতী াংকীত প্রসতষ্ঠা ওযবত। Le Canada সেওা উেৃসত ওযা হ্ যনবরু য্খ্ন নতুন বাযতী তাওায প্রওা ওযবরন 

সতসন ফবরন ‚এসট যওাবনা ম্রাজেফাবদয তাওা ন, ন যওাবনা আসধতেতায তাওা, ফযাং এসট স্বাধীনতায তাওা মা 

শুধুভাে আভাবদযই ন ভস্ত জনকবণয মায এসটবও যদঔবফ’’
50

এই তাওা গ্রবণয ভ La Patrie দাফী ওবযন এসট 

এওসট ‚ুফণষসদন বাযবতয ওাবে‛। এই সেওা উবেসঔত ওযা হ্ যনবরুয প্রসতশ্রুসত গুসর যও, যমগুসর দাফী ওবয সফবেয 

ওাবে উজ্জ্বর সদন
51

। এয সযবপ্রসেবত Le Devoir প্রওা ওবয আবভসযওান যপ্রবয তৎযতা যদঔবত াা মা 

সবযাণাবভ আব “বাযত এওসট ম্পূণষ সবন্ন তাওা যও যফবে সনববে, মা ইাংযাজ াম্রাবজেয যওাবনা সচিবও স্থান 

যদসন‛
52

। Le Devoir সবযাণাবভ মুক্ত ওবয “ক্খখ্ন ওানাডায সতেই তাওা বফ ‛ 
 

     ওানাডায সযসস্থসত রেণীমবাবফ  সযফসতষত হ্। আভাবদয যদ স্বাধীনতা অজষন ওবয 0390 াবর Westminster 

অব্ন্স্থান অনুাবয। এফাং আভাবদয এঔন মষন্ত যওাবনা সবন্ন তাওা সন। প্রধানভন্ত্রী প্রসতশ্রুসত অনুাবয ওথা যাঔবত 

াবযনসন াংবদয িাযা গ্রণবমাকে এওসট সবন্ন তাওা প্রচরন যও। ফরা ফাহুরে যম সদু যজরা াবওয ভবধে য্তটা না 

ইাংযাজবদয প্রবাফ যদঔা মা তায যথবও অবনও ওভ যদঔবত াা মা সওেু সওেু ওানাসডান যজরা াওবদয ভবধে। 

যমঔাবন আভযা 01 ফেয অবো ওসযসন এওসট সবন্ন তাবও গ্রণ ওযায জনে যম ওঔন এওসট প্রওতৃ ওানাসডান তাওা 

বফ?
53

 
 

     আকি জাতী  0392  াবর চূডান্ত এওসট প্রফবন্ধ উবেসঔত  যম ঔুফ ওভ ভ যওবফবওয আইনবা অফববল গ্রণ 

ওবয এওসট le fleurdelisé যও। L’Action nationale মা যওবফও যওায যও চা সদবত থাবও এওসট তাওা গ্রবণয 

জনে সিও যমভনটা বফ ভাে ওবযবে বাযত, 
 

     স্বাধীনতা রাববয বয বাযত ইসেত যদ তায প্রতীসওওযণ ওযায। যবল 01 াংবদয  াভবন ইাংযাজবদয যসেত তাওা 

যও নাভবনা হ্ তায সযফবতষ শুধু ভাে নতুন জাতী তাওা রাকাবনা । এই বাবফ যওবফবও সও আা ওযা মা না Union 

                                                           
47

Jacques Perrault, ''La “Couronne” et la Constitution canadienne'', L’Action nationale (October 1948), p. 123-

125. 
48

Pierre Vigeant, ''Dominion ou république'', Le Devoir, 4 June 1947. 
49

René Chaloult, ''Un drapeau provincial'', L’Action nationale (January 1948), p. 5. 
50

Guy Jasmin, ''Deux nouveaux Dominions'', Le Canada, 16 August 1947. 
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''Beau jour pour les Indes'', La Patrie, 17 August 1947. 
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Le Devoir, 22 July 1947. 
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Jack সযফবতষ fleurdelisé মা দফধ অসববমাবকয যফদনা দারও স্মৃসতবও রাখফ ওযবত াবয? যওবফবও এসট এও ন যম 

Red Ensign তাওা মা উসদত বফ যওাযী দপ্তবযয উবয, সওন্তু এওসট তাওা মা ম্পূণষ বাবফ সফবদস L’Union 

Jack, আভযা সও চাই না বাযত ,আাযরোণ্ড   নতুন আওাসদয ভত স্বাধীন যাষ্ট্র মাযা সফবদী প্রতীবওয সযফবতষ এওসট 

ম্পূণষ সনবজস্ব প্রতীওবও গ্রণ ওযবত?
54

 
 

     Fleurdelisé যওবফবওয াংবদয গ্রণ ওযা বে ওানাডা  01 ফেয বয এঔন সিধা ওবয তায সনজস্ব তাওাবও 

গ্রণ ওযবত। ওানাডায অসষু্ণতা ইাংরোবণ্ডয াবথ ভস্ত ম্পওষ সেন্ন ওযায এই সযবপ্রসেবত Antonio Perrault 

L’Action nationale এ ভন্তফে ওবয ওানাসডান াংবদয সফফতষন আনা উসচত।  
 

     ওানাডায উসচত সযফতষন আনা  যম বাবফ দসেণ আাযরোন্ড এফাং বাযত সযফসতষত ববে প্রজাতবন্ত্র।  
 

     এই সযবপ্রসেবত আভযা অফকত বত াসয যম এই সযফতষন শুধু এঔবনয জনেই প্রবাজনী ন, আভযা অনুভান ওযবত 

াসয Louis Saint-Laurent  অনেনে য গুসরয ওাবে সও  আইবনয প্রস্তাফ ওবযবে? াসওতায সফলব Valera, 

Nehrou (sic), Drew Diefenbaker, Coldwell, Low,  যদয স্নামুনফওরে Star  Gazette যরখ্ও কন মাযা ওানাডায 

যথবও াম্রাজেফাদী ইাংবযবজয ভথষন ওবয।
55

 
 

উাংায : পযাস ওানাডায জাতীতাফাবদয সযবপ্রসেবত বাযবতয উদাযণবও ঔসতব যদঔা মা সনিঃবদব দুসট ইাংবযজ 

উসনবফবয ভবধে যতুব্ন্ন্ধন খটা, মা  কঠ্নকত বাবফ  াযস্পসযও যাজননসতও  উসনবফসও সযচবয  উয প্রবাফ 

সফস্তায ওবয  যাজননসতও ইসতাব এওসট সফবল  ভাো যদ। পযাস ওানাসডান াংফাদভাধেভ গুসর সফদ সফবেলণ ওবয 

বাযবতয এই াংগ্রাভবও মা তায  স্বাধীনতা  সনব এবসেবরা এফাং  এওই াবথ সফসিন্ন ওবযসেবরা যাজনীসতবও 

াম্রাজেফাবদয াংসফধান যথবও সচযতবয মায সযণসত হ্ স্বাধীনতা।  Le Soleil, La Presse এয ভত াংফাদ ভাধেভ মাযা 

ম্পূণষ জাতীতাফাবদয বে সেবরা না মাযা ইাংযাজবদয াবথ ম্পওষ স্থান যও ভথষন জাসনবসেবরা। মসদ তাযা বাযবতয 

স্বাধীনতায সফবযাধীতা ওবয সন, তাযা জাতীতাফাদীবদয যদবয এওতা ফজা যাঔায  দেতা  সনব বদ ওবযসের। Le 

Devoir, L’Action nationale এয ভত জাতীতাফাদী সেওাগুসরয ভবত বাযবতয স্বাধীনতা  যচতনায উবেল খটা 

পযাস ওানাসডানবদয। এই সেওাগুসর বাযবতয উয মষবফেণ প্রওাসত হ্ মা ভূরত আবরাওাত খটা যই ভস্ত 

ধাযণায উয মা পযাস ওানাডায উসনবফবয অাযবণয াবথ মুক্ত ান্ত সফপ্লবফয আবকয যথবও। যনবরু  কাসন্ধসজয 

জাতীতাফাদ মা ফহু ওানাসডানবদয ওাবে নোেত যাজনীসত। পযাস ওানাসডানবদয বাযতীবদয স্বাধীনতায প্রসত ভন্তফে  

াধাযণত  ধনাত্মও, ওনাডায বাযতী াই ওসভন ফোঔা ওবয যম বাযবতয স্বাধীনতাবও অবনওটা ভূরোরন ওযা হ্ 

স্বাধীনতায প্রতীও  সাবফ। 
 

     সওেু ওানাসডান জাতীতাফাদীবদয যচাবঔ বাযবতয স্বাধীনতায অথষ বরা  সিসট াম্রাবজেয তন এফাং নতুন ন্থায 

প্রচরন ওযা মা সযফতষন আবন পযাস ওানাসডান জাতীতাফাবদয। L’Action nationale এওসট গুরুত্বূণষ বূসভওা ারন 

ওবযবে যই ভস্ত ধাযণায  ব্দ বাণ্ডাবযয প্রাবযয মা উসনবফফাবদয অাযবণয াবথ তবপ্রাতবাবফ মুক্ত। যরঔওযা 

মাযা াসতেচচষা ওবযন উসনবফসও অাযবণয উয তাবদয জ্ঞাবনয সফওাব শুধু ভাে Memmi এফাং Fanon  যরঔসনই  

ন যওবফবওয সেওাগুসর এওই বাবফ অফদান যাবঔ এওসট আন্তজষাসতও রুান্তবযয, যমঔাবন  বাযবতয উসনবফফাবদয 

অাযণ মা অনে অবনবওয ভবধে  সফবল আন্তজষাসতও  গুরুত্ব া  উসনবফবয অাযও রূব। 
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