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   Arijit Nag 

নেপ োলিয়পের সোম্রোজ্য ও ইউপরোপ র  ুের্ গঠে  

 

➢ উনব িংশ শতকে যেেজন  যাক্তি সমগ্র ইউকরাকের ভাগ্য বনয়ন্ত্রকনর প্রকেষ্টায় বিপ্ত হকয়বিকিন তাকের 

মকযয অনযতম বিকিন যনকোবিয়ন য ানাোর্ট (১৭৯৯ – ১৮১৪ বরিঃ)। ঐবতহাবসে যেবভে থমসন 

যনেবিয়নকে এেজন েরম সুকোগ্সন্ধানী মানুষ বহসাক   র্ টনা েকরকিন । আসকি যনকোবিয়ন 

তৎোিীন ইউকরােীয় েবরবিবতকে তীক্ষ্ণ েৃষ্টষ্টকত ব কেষর্ েকর তাকে ষ্টিেমত  য হার েকরবিকিন । 

তাই যেখা োয় এেজন সাযারর্ ভাগ্যাকেষী সসবনে বহসাক  েম টজী ন শুরু েকর বতবন যশষেে টন্ত ফ্রাকে 

ক্ষমতার শীকষ ট তথা ফরাসী সম্রার্ েকে অবযষ্টিত হকয়বিকিন ।  

 

➢ নেপলিয়নের জন্ম নেনে ফরাসী সম্রাট পনে অলিষ্ঠিত হওয়া পর্ যন্ত সময়োিনে সংনেনপ তুনি িরনি 

নেখা র্ায় –  

 

 

 

 

➢ নেনপালিয়নের বর্ যবহুি েম যজীবেনে লতেষ্ঠট পর্ যানয় ভাগ েরা র্ায় –  

১. ১৭৮৫ - ১৭৯৯ লরিঃ – এই সময় লতলে এেজে সসলেে নেনে িীনর িীনর রাজনেলতে েমতার নেনে 

উন্নীত হনয়লিনিে । 

1769 
AD

•েলস যো দ্বীনপর অযাজালিও (Ajaccio) শহনর নেনপালিয়ে জন্মগ্রহর্ েনরে ।

1779
• নসোেী সু্কনি ভলতয হে ।

1785
•ফ্রানের নগািন্দাজ (artillery) বালহেীনত সহোরী নিফনটেযান্ট লহসানব নর্াগোে েনরে ।

1793

• লিষ্ঠটশ অলিোর নেনে তুুঁ নিা বন্দরনে মুক্ত েরার সুবানে পুরস্কার স্বরূপ লিনগলিয়ার পনে 
উলন্নত হে ।

1795

•ফ্রানে প্রজাতন্ত্র-লবনরািী অভুযত্থাে ( ভিানেলময়ার অভুযত্থাে) -নে েমে েনর নমজর 
নজোনরি পনে উলন্নত হে ।

1796
• নজানসলফে বুহারনে োনম এে লবিবা মলহিানে লববাহ েনরে ।

1799
•প্রেম েেসাি লহসানব লের্ুক্ত হনয় ফ্রানে েেসুনিট শাসে বযবস্থার প্রলতিা েনরে । 

1802
•প্রেম েেসাি পনে নেনপালিয়নের লেনয়াগ স্থায়ী হয় ।

1804

• নপাপ সপ্তমপায়াস েতত যে েটারোম গীজযায়আেুিালেেভানব নেনপালিয়েফ্রনের সম্রাটপনে

অলভলিক্ত হে ।
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২. ১৭৯৯ – ১৮০৪ লরিঃ – এই সময়োনি লতলে ফ্রানে েেসুনিট শাসে প্রলতিা েনর এেজে সংগঠে 

ও সংস্কারনের ভূলমো পািে েনরে ।  

৩. ১৮০৪ – ১৮১৪ লরিঃ – এই সময়পব য লিি নেনপালিয়নের জীবনে চূড়ান্ত েতত যত্ব ও চরম বযে যতার োি।  

 

➢ লবপ্লনবাত্তর ফ্রানের রাজেীলতনত নেনপালিয়নের উত্থানের পটভূলমো সতলর েনরলিি েুষ্ঠট লবিয় – ১. 

ফ্রানে িাইনরক্টরীয় শাসনের েুব যিতা ; ২. তৎোিীে র্দু্ধ পলরলস্থলত ও নেনপালিয়নের সামলরে েত লতত্ব। 

 

➢ ফ্রানে িাইনরক্টরীয় শাসনের সূচো হনয়লিি ১৭৯৫ লরস্টানে এবং তা স্থায়ী হনয়লিি মাত্র পা ুঁচ বির । 

এই িাইনরক্টরীয় শাসে বযবস্থায় েমতা অলপ যত হনয়লিি পা ুঁচজে লিনরক্টনরর উপর । তনব এর সানে 

এেষ্ঠট লদ্বেে লবলশষ্ট আইেসভাও (Council of five hundred and council Ancients   লিি । লেু 

নসইসময় ফ্রানে চূড়ান্ত মিূযবতদ্ধদ্ধ ,িমীয় বযাপানর লবশতঙ্খিা প্রভত লত প্রেম নেনেই এই িাইনরক্টরীয় 

শাসেনে সমসযা জজযলরত েনর তুনিলিি এবং  প্রশাসলেে নগািনর্াগও শুরু হনয়লিি । মুখয পা ুঁচজে 

প্রশাসনের সনে আইেসভার সমন াতার অভাব লিি । তািাড়া িাইনরক্টরীয় প্রশাসে অলতমাত্রায় 

নসোবালহেীর উপর লেভযরশীি লিি । লিনরক্টররা আভযন্তরীর্ শাসনে সব যোই নর্ নোে লবনরানহর 

সম্ভাবোনে নসোবালহেীর সাহানর্যই স্তব্ধ েনর লেনত সনচষ্ট োেনতে । এমেলে আইেসভার সনে 

লিনরক্টরনের লবনরাি উপলস্থত হনিও নসোবালহেীর প্রিাে েতযাবযদ্ধক্তরাই সমসযা সমািানে এলগনয় 

আসনতে । ফনি প্রশাসনে গর্তালন্ত্রেতার পলরবনতয সামলরে বালহেীর গুরুত্ব বতদ্ধদ্ধ নপনয়লিি, র্া 

নেনপালিয়নের মনতা সুেে নসোপলতর েমতায় উত্তরনর্র পেনে সহজ েনর লেনয়লিি ।  

 

➢ লবপ্লনবাত্তর ফ্রানে র্ুদ্ধই লিি রাজেীলতর এেষ্ঠট বতহৎ অংশ । তাই সমোিীে ফ্রানের সমস্ত রাজনেলতে 

েি ও নেতত বতন্দ রু্দ্ধ প্রসনে লবনশি লচন্তাভাবো নপাির্ েরত । ১৭৯৫ নেনে ১৭৯৯ পর্ যন্ত িাইনরক্টরীয় 

শাসেপনব যও ফ্রাে সবনেলশে র্ুনদ্ধ লিপ্ত লিি এবং এই র্ুনদ্ধর প্রিাে োয়ে লিনিে নেনপালিয়ে 

নবাোপাটয । বিাবাহুিয, এই রু্দ্ধই নেনপালিয়নের খযালত বতদ্ধদ্ধ েনরলিি এবং েমতায় উত্তরনর্র পেনে 

মসতর্ েনরলিি । লিনরক্টলর আমনি নেনপালিয়ে মুখযত েুষ্ঠট সবনেলশে র্ুদ্ধালভর্াে পলরচািো 

েনরলিনিে র্োক্রনম ইতালি ও লমশনর এবং তা ুঁর প্রিাে প্রলতপে লিি অলিয়া ও ইংিযান্ড ।  তনব এই 

েুইষ্ঠট অলভর্ানের মনিয ইতালি আলভর্ােই ফ্রানে তা ুঁর জেলপ্রয়তা বতদ্ধদ্ধ েনরলিি ।  

 

ইতালি অলিযান – লিনরক্টলর আমনি ১৭৯৬-৯৭ লরস্টানে নেনপালিয়নের নেতত নত্ব ইতালি অলভর্াে 

লিি বস্তুত অলিয়ানে সম্পূর্ যরূনপ পর্ু যেস্ত েরার ফ্রানের বতহৎ পলরেল্পোর এেষ্ঠট অংশ। তনব এই 

প্রসনে এেষ্ঠট লবিয় উনেখ েরা েরোর নর্, লবপ্লবী র্ুনদ্ধর হাওয়া নসইসময় ফ্রােনে আবতত েনর 

নরনখলিি । র্ুনদ্ধর রাজনেলতে লেেষ্ঠটনে লবনশি গুরুত্ব নেওয়ার জেয ফ্রাে নসই সময় ন াির্া েনরলিি 

নর্, লবলভন্ন রানজয সািারার্ মােুি র্লে স্বািীেতা চায়, তাহনি ফ্রাে তানে ভ্রাততত্ব, বনু্ধত্ব এবং সাহার্য 

অবশযই নেনব। লবপ্লনবর এই প্রচার ফ্রানের প্রলতনবশী রাজযগুলিনে উৎসালহত েনরলিি এবং তারা 

অনেে সময়নতই ফ্রানের হস্তনেপ োবী েনরলিি । আর এই সুনর্াগনে োনজ িালগনয় ফ্রাে সীমানন্তর 

ওপানর র্তগুলি সম্ভব “ভলগেীসুিভ প্রজাতন্ত্র” বা Sister Republics প্রলতিা েরনত আগ্রহী হনয় 

উনঠলিি । বিাবাহুিয নেনপালিয়নের ইতালি অলভর্ানে এই েীলতর প্রলতফিে িেয েরা র্ায়।    

 

➢ লবপ্লনবর র্ুনগ ইতালি এেষ্ঠট ঐেযবদ্ধ রাষ্ট্র লিি ো, তা লিি অনেেগুলি রানজয লবভক্ত এবং অলিয়ার 

েুলেগত । নেনপালিয়ে ১৭৯৬ লরস্টানে ইতালিনত এনস ফরাসী নসোবালহেীর নেততত্ব গ্রহর্ েনরলিনিে 

এবং প্রেনম সালিযলেয়ানে পরাদ্ধজত েনর এনে এনে নিাম্বালিয, লমিাে, পাম যা, মনিো ও নেপিস েখি 

েনরে এবং এই রাজযগুলির সমন্বনয় নজনোয়ানত “িাইগুলরয়াে প্রজাতন্ত্র” প্রলতিা েনরে (১৭৯৬ রীিঃ । 

এখানে ফ্রানের িা ুঁনচ এেষ্ঠট গর্তালন্ত্রে শাসে োঠানমা প্রলতিা েরা হনয়লিি । মিয ইতালির নপানপর 

রানজয নপাপ িি পায়াস নেনপালিয়নের সানে সং ানত ো লগনয় ১৭৯৭ লরস্টানে ‘টনিেষ্ঠটনোর সলন্ধ’ 

স্বাের েনর সমন াতা েনর লেনয়লিনিে । এরপর নরামাো, নবানিাো, নফনররা প্রভত লত অঞ্চি ফরাসী 
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বালহেীর অলিোরভুক্ত হয় এবং এই সেি স্থানের সমন্বনয় লমিােনে নেে েনর নেনপালিয়ে ফ্রানের 

অিীনে ১৭৯৭ রীিঃ-এ ‘লসজািপাইে প্রজাতন্ত্র’ প্রলতিা েনরে ।  

 

➢ সালিযলেয়া ও নপানপর লবরুনদ্ধ সফি অলভর্ানের পনরই নেনপালিয়ে অলিয়ানে আক্রমর্ েনরে এবং 

লরনভালির র্ুনদ্ধ অলিয়ানে পরাদ্ধজত েনর ১৭৯৭ লরস্টানে অলিয়ানে বািয েনরে  

“ক্যাম্পাম্ ালম িওর চুক্তি” স্বাের েরনত । এই চুদ্ধক্ত লিি নেনপালিয়নের প্রেম ইতালি অলভর্ানের 

েষ্টিব্ধ, নগৌরবজেে ফসি । এই চুদ্ধক্তর শতযােুর্ায়ী –  

a) ফ্রাে অলিয়ার োি নেনে অলিয়াে নেোরিযান্ডস, আইওলেয়াে দ্বীপপুঞ্জ ও নবিদ্ধজয়াম িাভ েনর । 

b) অলিয়া ইতালিনত ফ্রানের গষ্ঠঠত ‘লসজািপাইে প্রজাতন্ত্র’ ও ‘িাইগুলরয়াে প্রজাতন্ত্র’-নে স্বীোর েনর 

নেয় । 

c) ফ্রাে অলিয়ানে নভলেস, িািমালশয়া প্রভত লত প্রতযাপ যর্ েনর ।  

 

➢ নেনপালিয়ে লিনরক্টরনের অিীেস্থ হনয়ও তানের অেুমলত লেনয় েযানম্পানফালম যওর চুদ্ধক্ত েনরে লে ; এই 

চুদ্ধক্তর শতযগুলি লতলে লেনজ লেি যারর্ েনরলিনিে এবং চুদ্ধক্ত সম্পােনের পর লতলে শুিু েতুে বযবস্থানে 

লিনরক্টরনের জালেনয় লেনয়লিনিে মাত্র । এই  টো লেিঃসনন্দনহ নেনপালিয়নের েমতা বতদ্ধদ্ধর 

ইলেতবাহী।   

 

লমশর অলিযান – ফ্রাে-লবনরািী প্রেম শদ্ধক্তনজাট নেনে অলিয়া সনর নগনি ফ্রানের প্রলতেন্দ্বীরূনপ 

োনে এেমাত্র ইংিযান্ড । তনব নেনপালিয়ে ইংিযানন্ডর নেৌশদ্ধক্ত সম্পনেয র্নেষ্ট অবলহত লিনিে । তাই 

লতলে লিষ্ঠটশশদ্ধক্তর উৎসনেে অে যাৎ উপলেনবশগুলির উপর আ াত হাোর িনেয লমশর অলভর্ানের 

পলরেল্পো েনরলিনিে । এই পলরেল্পোর মূি েো লিি –  

a) লমশরনে এেষ্ঠট ফরাসী উপলেনবনশ পলরর্ত েনর এবং তানে লভলত্ত েনর লিনটনের বালর্জয ধ্বংস েরা। 

b) লমশর নেনে আরব রাজযসমূহ ও আফগালেস্থানের মিয লেনয় ভারতবনি য প্রনবশ েনর মারাঠানের সানে 

হাত লমলিনয় ইংনরজনের ভারতবি য নেনে লবতালরত েরা । 

c) লমশর নেনে লসলরয়ার মিয লেনয় েেস্তালন্তনোপনি নপৌৌঁনি, এলশয়ানত তুেী সাম্রাজয নভনে টুেনরা েনর 

লেনয় নসখানে ফ্রানের েমতা প্রলতিা েরা ।   

 

➢ ফ্রাকের বেকরক্টরগ্র্ এই ‘প্রােয’ েবরেল্পনা অনুকমােন েরকি যনকোবিয়ন ১৭৯৮ বরস্টাকে বমশকরর 

অবভমুকখ োত্রা েকরন । এই অবভোকন প্রথকম যনকোবিয়ন মাল্টা ও আকিেজাক্তিয়া েখি েকরন এ িং 

বেরাবমকের েুকেও বমশরকে েরাস্ত েকরন । বেন্তু েবরবিবত অবেকরই যনকোবিয়কনর প্রবতেূকি েকি 

োয় েখন ইিংিযান্ড োল্টা আঘাত েকর । ১৭৯৮ বরিঃ-এ আগ্স্ট মাকস নীিনকের েুকে বিষ্টর্শ যসনােবত 

যনিসকনর োকি ফরাসী  াবহনী ব ধ্বস্ত হয় । রাবশয়া ও তুরস্কও ফ্রাকের ব রুকে েকি োয় । আসকি এই 

সময় েখন যনকোবিয়ন বমশর অবভোকন  যস্ত তখন অনযবেকে লিনরক্টরী প্রশাসে হিযান্ড ও 

সুইজারিযাকন্ড ফ্রাকের বনয়ন্ত্রন প্রবতিা েকর হিযান্ডকে  ার্াবভয়ান প্রজাতকন্ত্র এ িং সইুজারিযান্ডকে 

যহিকভষ্টর্ে প্রজাতকন্ত্র েবরর্ত েকরবিি । এই স বেিুর েবরকপ্রবক্ষকতই ১৭৯৯ বরস্টাকে বিকর্কনর 

উকেযাকগ্ ফ্রাকের ব রুকে বিতীয় শক্তিকজার্ গ্কে ওকি, োকত যোগ্ যেয় রাবশয়া, অবিয়া, েতুটগ্াি ও 

যনেিস । এই েবরবিবতকত যনকোবিয়ন ফ্রাকে বফকর আসকত  াযয হন ।  

 

➢ বমশর অবভোকনর  যথ টতার ের নেনপালিয়ে র্খে ফ্রানে লফনর আনসে তখে লিনরক্টরী শাসে সম্পনেয 

ফরাসীবাসী উোলসে ও লবরক্ত হনয় উনঠলিি । সবনেলশে নেনত্র বিতীয় শক্তিকজাকর্র েুে বেকরক্টরীর 

জনয এে ব েজ্জনে অ িা সৃষ্টষ্ট েকরবিি । অনযবেকে বমশর অবভোকনর  যথ টতা সকেও ইতালি 

অলভর্ানের সাফনিযর সূনত্র নেনপালিয়নের জেলপ্রয়তা তখেও ফ্রানে অেুণ্ণ লিি । এই পলরলস্থলতনত 

নেনপালিয়নের জেলপ্রয়তানে োনজ িালগনয় অেযতম লিনরক্টর আনবসীনয়স তা ুঁর েূটনেলতে জাি 

লবস্তার েনর েুব যি প্রশাসনের রেবেি েরনত বযস্ত হনয় পনড়লিনিে । নেনপালিয়েও পলরলস্থলতর গুরুত্ব 
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উপিলব্ধ েনর প্রশাসনের লবরুনদ্ধ িড়র্নন্ত্র সালমি হে । এরই ফিশ্রুলতনত ১৭৯৯ লরস্টানে ৯ েনভম্বর 

 (িনূময়ার ১৮, লবপ্লবী েযানিন্ডার অেুর্ায়ী   ফ্রানে লিনরক্টরী শাসনের অবসাে হয় এবং নেনপালিয়নের 

নেতত নত্ব েনসুযনিট শাসে প্রলতিা হয়। 

 

 ননম্ ালিয়ম্নর সাম্রাজ্য – েনসুযকির্ শাসন  য িায় (১৭৯৯ – ১৮০৪ রীিঃ) ফ্রাকে “অষ্টম  কষ টর 

সিংব যান” নাকম এেষ্টর্ নতুন সিংব যান প্রর্য়ন েরা হকয়বিি এ িং যনকোবিয়ন-সহ আরও েু’জন 

েনসাকির উের শাসনভার অবে টত হকয়বিি । যনকোবিয়ন বিকিন স টশক্তিমান প্রথম েনসাি এ িং 

অনয েুই েনসাি  েযাম াকসকরস (Cambaceres) ও িা িূন (La Brun) বিকিন  স্তুত প্রথম েনসাকির 

আজ্ঞা াহী মাত্র । এিাো এেষ্টর্ োর েক্ষেুি আইনসভাও বিি, বেন্তু তাাঁর উেরও যনকোবিয়কনর 

বনয়ন্ত্রন োকয়ম বিি । তাই যেবভে থমসন মন্ত য েকরকিন যে, “েনসুযকির্ বিি এেষ্টর্ প্রজাতাবন্ত্রে 

রাজতন্ত্র (Republican Monarchy) । রাজতকন্ত্র প্রতযা তটকনর প্রথম েেকক্ষে।”   

 

➢ যনকোবিয়ন েখন প্রথম েনসাি েকে অবযষ্টিত হন তখন ফ্রাকের ব রুকে গ্ষ্টিত বিতীয় শক্তিকজার্ 

সক্তিয় বিি । তাই েনসুযকিকর্র প্রথম োজ বিি ব কেশী আিমর্ প্রবতহত েরা এ িং হৃত অঞ্চি  

েুনরুোর েরা । এরই যপ্রবক্ষকত যনকোবিয়ন অবিয়ার ব রুকে বিতীয় ার ইতাবি অবভোকন রত হন । 

এই অবভোকন ফ্রাকের সাকথ অবিয়ার েুষ্টর্ েুে হকয়বিি । প্রথমষ্টর্ বিি ১৮০০ বরস্টাকে মযাকরঙ্গার েুে, 

যে েুকে অবিয়া যশােনীয়ভাক  েরাক্তজত হকয়বিি এ িং ফ্রাকের সাকথ োস টেকফর েুক্তি েরকত  াযয 

হকয়বিি । এরের যহাকহনবিকন্ডর েুকেও অবিয়া েরাক্তজত হকয় যশষ েে টন্ত ১৮০১ রীিঃ-এ “িুকনবভি-

এর সবন্ধ” স্বাক্ষর েরকত  াযয হকয়বিি ।  িা াহুিয, এই সবন্ধ বিি েযানম্পানফালম যওর চুদ্ধক্তরই েুনরা বৃি। 

 

➢ যনকোবিয়কনর সাফিয ইিংিযাকন্ডর উবিকের োরর্ হকয় ো াঁবেকয়বিি । অনযবেকে যনকোবিয়নও 

ইিংিযান্ডকে এের্া যজার যাক্কা বেকত যেকয়বিকিন । বেন্তু নানাব য োরকর্ এই েইু শক্তিই একে অেকরর 

ব রুকে সম্মুখ েুকে অ তীর্ ট হকত োইবিি না । এরই েবরকেবক্ষকত ১৮০২ বরস্টাকে ইিংিযান্ড ও ফ্রাকের 

মকযয ‘এলিপয়পের চুক্তি ’ (Treaty of Amiens) স্বাক্ষবরত হয় । এই েুক্তি অনুসাকর ইিংিযান্ড বসিংহি ও 

ক্তত্রবনোে িাো সমস্ত ব ক্তজত ঔেবনক বশে অঞ্চি ফ্রাে ও তার বমত্রকের বফবরকয় যেয় ।  িা াহুিয, এই 

েুক্তি বিি যনকোবিয়কনর েূর্ননবতে সাফকিযর সেূে । এরফকি ফ্রাকের ব রুকে গ্ষ্টিত বিতীয় 

শক্তিকজাকর্র অ সান ঘকর্বিি । অকনে ঐবতহাবসে মকন েকরন এই েুক্তি বিি আসকি এেষ্টর্ ‘ 

প্রতারর্ামূিে সমক াতা ‘ (Deceitful truce), ো যনেবিয়নকে বনকজর ঘর গুবিকয় যনওয়ার বেিুর্া সময় 

বেকয়বিি, তার য বশ বেিু নয় ।   

 

➢ এবমকয়কের েুক্তির ের যনকোবিয়ন ইউকরােীয় েুে যথকে মুি হকয় য শ বেিুসময় বতবন ফ্রাকের 

আভযন্তরীর্ সিংগ্িন ও রাজননবতে ক্ষমতা সিংহতেরকর্র োকজ বনকয়াক্তজত বিকিন । ১৮০২ বরস্টাকে 

বতবন ো জ্জী কনর জনয প্রথম েনসাি েকে বনেুি হকয়বিকিন । এরের ১৮০৪ বরস্টাকে বসকনকর্র 

প্রস্তা  মকতা গ্র্কভাকর্র মাযযকম বতবন “ ফরাসী জাবতর সম্রার্ “ উোবয যারন েকরন । এইভাক  ফ্রাকে 

আ ার  িংশানুিবমে রাজতকন্ত্রর প্রবতিা হয় । এই প্রসকঙ্গ এের্া প্রশ্ন স্বাভাব েভাক ই উকি আকস যে, 

যে ফরাসী জনগ্র্ ফ্রাে যথকে  িংশানুিবমে রাজতকন্ত্রর উকেেেকল্প ১৭৮৯ রীিঃ-এ ব প্ল  সিংগ্িন 

েকরবিি তারাই আ ার প্রায় েকনকরা  ির ের যেন আ ার ফ্রাকে  িংশানুিবমে রাজতন্ত্র বফবরকয় 

একনবিি ? এই প্রকশ্নর উির বনবহত আকি ব প্লক াির ফ্রাকের রাজননবতে ও অথ টননবতে অবিরতার 

মকযয।  িা াহুিয , ১৭৮৯ রীিঃ-এ ফ্রাকে  নুব যা ুঁ রাজতনন্ত্রর পতনের অেযতম োরর্ লিি অে যনেলতে 

সংেট । লেু লবপ্লনবর পনরও ফ্রানে নর্সব সরোর প্রলতষ্ঠিত হনয়লিি তানের পনেও ফ্রানের 

অে যনেলতে সংেট নমাচে সম্ভব হয় লে, র্া ফরাসীবাসী নে হতাশ েনরলিি । এিাড়া লবপ্লনবর পর নেনে 

ফরাসীবাসী এোলিে রাজনেলতে পলরবতযে িেয েনরলিি । সালব যেভানব ফ্রানের রাজেীলত লিি 

অলস্থর। ফরাসীবাসী এনহে পলরলস্থলত নেনে মুদ্ধক্ত চাইলিি । এরই মান  নেনপালিয়নের েেসুযনিট শাসে 
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ফরাসীবাসীর মনিয আশার সঞ্চার েনরলিি । তাই তারা শালন্তর সন্ধানেই নেনপালিয়েনে সম্রাট লহসানব 

নমনে লেনয়লিি এবং ফ্রাকে আবার  িংশানুিবমে রাজতন্ত্র প্রলতষ্ঠিত হনয়লিি ।  

 

➢ নেনপালিয়ে সম্রাটপনে অলিষ্ঠিত হওয়ার অবযবলহত পনরই আবার েী য ইউনরাপীয় র্ুনদ্ধ জলড়নয় 

পনড়লিনিে । ১৮০৪ রীিঃ নেনে শুরু হনয়লিি তা ুঁর র্দু্ধ লবজয়, সমত্রী ও েখনির মািযনম ইউনরাপীয় 

সাম্রাজয গঠনের পািা ।  িা াহুিয, এবমকয়কের েুক্তি এেষ্টর্ েু টি বভবির উের গ্কে উকিবিি । তাই 

যেখা োয় এই েুক্তির েকরই যনকোবিয়ন ফ্রাকের প্রবতক শী তথা ‘উেগ্রহ’ (satellite) রাজযগুবির উের 

তাাঁর েতৃটত্ব আরও েৃঢ় েরকত শুরু েকরবিকিন । ইলতপূনব যই িুকনবভি-এর েুক্তির শতট ভঙ্গ েকর বতবন 

বসজািোইন প্রজাতন্ত্রকে সরাসবর ফরাসী অবযোকর বনকয় একস তাকে ১৮০২ রীিঃ-এ “ইতোিীয় 

প্রজ্োতন্ত্র”-এ  েবরর্ত েকরবিকিন এ িং বনকজই যসখাকন যপ্রবসকেন্ট েকে অবযষ্টিত হকয়বিকিন । এিাো 

বতবন সুইজারিযাকন্ডর সিংব যাকনর ইোমত রে েি েকর  াস্তক  সইুজারিযাকন্ডর সা টকভৌমত্ব হরন 

েকরবিকিন ।  

 

➢ যনকোবিয়কনর এইস  োে টেিাকের েবরকপ্রবক্ষকতই এবমকয়কের েুক্তির যোদ্দ মাস েকরই ইিংিযাকন্ডর 

সকঙ্গ ফ্রাকের শাবন্তর সম্পেট বিন্ন হকয়বিি । ১৮০৫ বরস্টাকে ইিংিযাকন্ডর উনেযানগই ফ্রাকের ব রুকে 

“তৃতীয় শক্তিকজার্” গ্কে উকিবিি এ িং তাকত যোগ্ বেকয়বিি সুইকেন, রাবশয়া ও অবিয়া । এই 

শক্তিকজার্ গ্িকনর বেিুবেন েকরই, অকক্টা র ১৮০৫-এ ফ্রাে ইিংিযাকন্ডর সকঙ্গ ট্রোফোির্োপরর যপুে 

জবেকয় েকে । এই েকুে ফরাসী যসনােলত এযািলমরাি লভনিনেউভ লিষ্ঠটশ নেৌ-নসোপলত নেিসনের 

োনি পরাদ্ধজত হে । এরফনি ইংিযানন্ডর ওপর ফ্রানের সরাসলর আক্রমনর্র সম্ভাবো লবিীে হয় ।  

 

➢  ট্রাফািগ্াকরর েকুের নশি হওয়ার প্রায় সনে সনেই নেনপালিয়ে ইংিযান্ড বযাতীত তততীয় শদ্ধক্তনজানটর 

অেয রাজযগুলির সানে র্ুনদ্ধ লিপ্ত হনয়লিনিে । ১৮০৫ রীিঃ-এ অনক্টাবর মানস ফ্রাে ‘আিম্’ (Ulm -

এর র্ুনদ্ধ অলিয়ানে নশাচেীয়ভানব পরাদ্ধজত েনর । এরপর ঐ বিনরই লিনসম্বর মানস ‘অস্টারলিজ’   ( 

Austerlitz  -এর র্নুদ্ধ নেনপালিয়ে অলিয়া ও রালশয়ার নর্ৌেবালহেীনে নশাচেীয়ভানব পরাদ্ধজত েনরে। 

এবং এরই নপ্রলেনত অলিয়া অতযন্ত অপমােজেে ফ্রানের সানে নপ্রসবানগ যর (Pressburg   শালন্তচুদ্ধক্ত 

স্বাের েরনত বািয হয় । এই সলন্ধর ফনি জাম যালের উপর অলিয়ার সীমাো সংেুলচত হয় এবং ফ্রানের 

প্রলতপলত্ত বতদ্ধদ্ধ পায় ।  

 

➢ অবিয়া ও রাবশয়ার যেৌথ শক্তিকে েরাক্তজত েরার ের যনকোবিয়কনর ঔেতয প্রাবশয়াকে শক্তিত 

েকরবিি । এর মকযয জাম টান রাকজযর উের ফ্রাকের আবযেতয ব স্তাকরর প্রকেষ্টায় উবিে হকয় প্রাবশয়া 

ফ্রােকে  াযা বেকত বগ্কয় ১৮০৬ বরস্টাকে ‘যজনা’ (Zena) ও ‘অস্টারের্’ (Austerdt)-এর েুকে 

যশােনীয়ভাক  েরাক্তজত হয় এ িং ব জয়ী যনকোবিয়কনর সাকথ ‘স্কনিান’ (Schonbrunn)-এর েুক্তি স্বাক্ষর 

েকর রাকজযর বেিু অিংশ ফ্রােকে বেকত  াযয হয় ।  

 

➢ অস্টারলিযজর েকুে েরাক্তজত হকিও রাবশয়া আত্মসমে টন েকরবন, তাই যনকোবিয়ন রাবশয়ার সাকথ 

েূোন্ত য া ােোর বসোন্ত বনকয়বিকিন ।  িা াহুিয, ফ্রাকের ব রুকে েুকে রাবশয়া প্রথকম ‘আইিয’ 

(Eylau)-এর েুকে ফরাসীকের বেিুর্া অসুব যায় যফিকিও যশষেে টন্ত ১৮০৭ রীিঃ-এ ফ্রীেিযান্ড 

(Friedland)-এর েুকে রাবশয়া ফরাসী  াবহনীর োকি েূোন্তভাক  েরাক্তজত হয় । রাবশয়ার জার প্রথম 

আকিেজান্ডার যনকোবিয়কনর সাকথ ‘ টিিক্তজ্ি-এর চুক্তি ’ (Treaty of Tilsit, 1807) স্বাক্ষর েকর 

বমত্রতা ে হন । এই েুক্তিকত যনকোবিয়নকে “Emperor of the West” বহসাক  স্বীোর েকর যনওয়া হয় 

এ িং েবর কতট রাবশয়ার সম্রার্কে যনকোবিয়ন “প্রাকেযর সম্রার্” বহসাক  স্বীেৃবত যেন । এিাো এেষ্টর্ 

যগ্ােন শকতট ইিংিযাকন্ডর ব রুকে েুকে রাবশয়া ফ্রােকে সাহােয েরকত  াযয হকয়বিি ।  িা াহুিয, 

ষ্টর্িক্তজকর্র েুক্তি বিি যনকোবিয়কনর েূোন্ত ক্ষমতার অবভ যাক্তি ।  
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➢ ১৮০৬-এর মকযয প্রায় সমগ্র ইউকরাকের উের যনকোবিয়কনর আবযেতয প্রবতষ্টিত হকয়বিি । 

য িক্তজয়াম, হিযান্ড, উির জাম টাবন, বেেমন্ট, যজকনায়া এ িং সইুজারিযান্ড ফ্রাকের সাকথ েুি হকয়বিি 

। তাাঁর আবিত রাজয বহসাক  অ বশষ্ট জাম টাবন ও ইতাবি, গ্রযান্ড োবে অ  ওয়ারশ এ িং যেকনর উের 

ফ্রাকের বনয়ন্ত্রন োকয়ম হকয়বিি । সইুকেন, নরওকয়, যেনমােট, প্রাবশয়া ও অবিয়া যনকোবিয়কনর 

বমত্রতা স্বীোর েরকত  াযয হকয়বিি । ১৮০৭-এ রাবশয়াকতও যনকোবিয়কনর বমত্রতামূিে েতৃটত্ব 

প্রবতষ্টিত হকয়বিি । শুযু তাাঁর বনয়ন্ত্রকনর  াইকর বিি  িোন অঞ্চি এ িং েতুটগ্াি ও ইিংিযান্ড ।  

 

ইউপরোপ র  ুের্ গঠে –  অস্টারলিজ , নজো ও ফ্রীিিযানন্ডর র্ুদ্ধ নেনপালিয়েনে আিুলেে র্ুনগর 

ইউনরানপর নেি সমরেুশিী নেতা লহসানব লচলিত েনরলিি । ষ্টর্িক্তজকর্র েুক্তির পর নেনপালিয়ে প্রেত ত 

অনে যই ইউনরানপর ভাগযলবিাতা হনয় উনঠলিনিে । নেনপালিয়ে শুিু রাজয জয় েনরে লে, লতলে ফ্রানের 

চারপানশ অেুগত রানষ্ট্রর প্রাচীর গনড় নতািার িনেয অলিেত ত ইউনরাপীয় ভূখনন্ডর পুেগ যঠনের 

পলরেল্পোও েনরলিনিে । এ প্রসনে উনেখ েরা েরোর নর্, ১৭৯৭ নেনে ১৮০৩ পর্ যন্ত ফ্রাে লিি 

প্রজাতন্ত্র, তাই নসই সময়োনি ফ্রানের উপগ্রহ রাজযগুলিনত নেনপালিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপে েনরলিনিে। 

লেু ১৮০৪-এর পর ফ্রানে রাজতন্ত্র প্রলতিা হনি নেনপালিয়ে ফ্রানের আলেত রাজযগুলিনেও 

রাজতনন্ত্র পলরর্ত েনরলিনিে এবং নসখানে আপে আত্মীয় ও লবশ্বাসভাজে বযাদ্ধক্তনের েমতার নেনে 

প্রলতিা েনরলিনিে । তনব রাজতন্ত্র প্রলতিা েরনিও নেনপালিয়ে প্রাে-লবপ্লব পুরাতেতনন্ত্রর পুেিঃপ্রলতিা 

েনরে লে ।  

 

➢  নেনপালিয়নের সাম্রানজযর পুেগ যঠনের ফনি সালব যে পলরবতযে ও সুেরুপ্রসারী প্রভাব পনড়লিি ইতালি ও 

জাম যালের রাজযগুলিনত । ১৮০৫ লরস্টানে নেনপালিয়ে “ ইতািীয় প্রজাতন্ত্র “নে েতুেভানব “ ইতািীয় 

রাজ্য ” বা “ লেংিম অব ইতালি ” লহসানব োমাদ্ধিত েনর লেনজই ইতািীয় রানজযর রাজমুেুট িারর্ 

েনরলিনিে । নসখানে তা ুঁর প্রলতলেলি লহসানব শাসেোনজ লের্ুক্ত হনয়লিনিে নজানসলফে-এর পতু্র 

ইউদ্ধজলে বহুারনে । এিাো ১৮০৬ রীিঃ-এ েলের্-ইতািীয় প্রজাতন্ত্রনে, র্া নেনপালিয়ে লেনজই প্রলতিা 

েনরলিনিে, বালতি েনর েলের্ ইতালিনত নেপিস রাজয প্রলতিা েরা হয় এবং নসখানে লসংহাসনে 

বনসে নেনপালিয়নের েলেি ভ্রাতা নর্ানসফ নবাোপাটয ।  

 

➢ যনকোবিয়ন যপ্রস াকগ্ টর েুক্তির বভবিকত ফ্রাকের সকঙ্গ জাম টাবনর সম্পেট বনয টারর্ েরকত বগ্কয় মযয 

ইউকরাকের রাজয  য িায় আমিূ েবর তটন েকরবিকিন ।  িা াহুিয, যনকোবিয়ন জাম টান 

রাজযকগ্ািীকত ফ্রাে এ িং ফরাসী সম্রাকর্র ব কশষ িান  জায় যরকখ জাম টাবনকে েুনগ্ টিন েরার 

েবরেল্পনা েকরবিকিন । োইকহাে, পূনব য অলিয়ার েতত যত্বািীে জাম যালে লিি আসনি এেষ্ঠট ‘ নভৌগলিে 

সংজ্ঞা ’ মাত্র । ১৮০৬-এ যনকোবিয়ন জাম টাবনর েক্তিমািংকশ েকয়েষ্টর্ রাকজযর সমেকয় প্রবতিা 

েকরবিকিন ‘ কেপফডোপরশে অব দো রোইে ’ ( Confederation of the Rhine ) নামে এেষ্টর্ 

রাষ্ট্রসঙ্ঘ।  যাকভবরয়া, উকর্ন াগ্ ট, সযাক্সবন,  যাকেন-সহ েবক্ষর্-েক্তিম জাম টাবনর ১৩ ষ্টর্ যগ্ৌর্রাজয এই 

সকঙ্ঘর অন্তভুটি বিি। এরা েব ত্র যরামান সাম্রাকজযর প্রবত আনুগ্তয  ন্ধন বিন্ন েকর যনকোবিয়নকে 

তাকের ‘ যপ্রাকর্ক্টর ’ রূকে গ্রহর্ েকরবিি । প্রসঙ্গত, এর েকরই অবিয়ার সম্রার্ ফ্রাক্তেস তাাঁর েব ত্র 

যরামান সম্রার্ উোবয তযাগ্ েকরবিকিন ।  

 

➢ যনকোবিয়ন জাম টাবনর উিরািংকশ প্রাবশয়ার ভাঙন সুবনক্তিত েরার জনয এিব্ েেীর পদ্ধিম তীরস্থ 

হযানোভার, সযাক্সবন , নহমনফনিস প্রভত লত রানজযর সমন্বনয় গঠে েনরলিনিে ‘ওম্য়স্টম্ লিয়া রাজ্য’। 

এবং নসখােোর রাজপনে বলসনয়লিনিে লেনজর েলেি ভ্রাতা নজনরাম-নে । এিাড়া নেনপালিয়ে 

প্রালশয়-নপািযান্ড ও রালশয়ার লেিু অংশ লেনয় প্রলতিা েনরলিনিে ‘ গ্রান্ড ডালচ অব ওয়ারশ ’ োমে 

েতুে রাজয । এই রাজয পলরচািোর োলয়ত্ব নেওয়া হনয়লিি সযাক্সবননে । 
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➢ নেনপালিয়নের সাম্রাজয পুেগ যঠনের ফনি ইতালি ও জাম যালে নেবি রাজনেলতে লবদ্ধিন্নতা নেনে মুদ্ধক্ত 

পায় লে । এই ন গ্ষ্টিত সাম্রাজয য িা ঐ েুষ্টর্ ব ক্তেন্ন রাজযকে মযযেুগ্ীয় আথ ট-সামাক্তজে  য িা যথকে 

মুি েকর আযুবনে জাতীয় রাষ্ট্রজী কনর আস্বাে যেকত সাহােয েকরবিি । এই অকথ ট যনকোবিয়ন 

এেবেকে যেমন বিকিন ব কেশী েখিোর, অনযবেকে বতবনই বিকিন ইতাবি ও জাম টাবনর ন য 

জাতীয়তা াকের জন্মোতা ।  

 

সিয় সরণী 

 

1795
AD

•ফ্রানে লিনরক্টলর শাসনের সূচো ।

1796
• নেনপালিয়ে ইতালিনত িাইগুলরয়াে প্রজাতন্ত্র প্রলতিা েনরে ।

1797

• নেনপালিয়ে ও নপাপ িি পায়ানসর মনিয টনিেষ্ঠটনো সলন্ধ স্বাের ।

• ইতালিনত লসজািপাইে প্রজাতনন্ত্রর প্রলতিা ।

•ফ্রাে ও অলিয়ার মনিয েযানম্পানফালম যও চুদ্ধক্ত স্বাের ।

1798
• েীিেনের র্ুনদ্ধ ইংিযানন্ডর োনি নেনপালিয়নের পরাজয় । 

1799

•ফ্রানের লবরুনদ্ধ লদ্বতীয় শদ্ধক্তনজাট গঠে ।

•ফ্রানে েেসুযনিট শাসনের সূচো ।

1800
•ফ্রাে ও অলিয়ার মনিয মযানরোর র্ুদ্ধ ।

1801
•ফ্রানের সানে অলিয়ার িুেলভনির চুদ্ধক্ত স্বাের ।

1802

•ফ্রাে ও ইংিযানন্ডর মনিয এযলমনয়নের সলন্ধ স্বাের । 

• ইতািীয় প্রজাতনন্ত্রর প্রলতিা ।

1805

•ফ্রাে ও অলিয়ার সানে আিম ও অস্টারলিনজর র্ুদ্ধ ।

•ফ্রানের সানে অলিয়ার নপ্রসবানগ যর চুদ্ধক্ত সম্পােে ।

•ইতািীয় রানজযর প্রলতিা । 

1806

•ফ্রাে ও প্রালশয়ার মনিয নজো ও অস্টারিট-এর র্ুদ্ধ ।

•ফ্রানের সানে প্রালশয়ার স্কেিাে-এর চুদ্ধক্ত সম্পােে ।

•নেপিস রাজয প্রলতিা ।

• েেনফিানরশে অব রাইে প্রলতিা ।

1807
•ফ্রানের সানে রালশয়ার ফ্রীিিযানন্ডর র্ুদ্ধ ।

•ফ্রানের সানে রালশয়ার ষ্ঠটিদ্ধজনটর চুদ্ধক্ত সম্পােে । 
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Suggested Readings :  
 

1. David Thomson – Europe since Napoleon 

 

2. সুভাষরঞ্জন েি তী – ইউকরাকের ইবতহাস  

 

3. লচত্রা অলিোরী -আিুলেে ইউনরানপর লবেযাস ও লববতযে (১৭৮৯ – ১৯১৯  


