
যেভাবে প্রথম বেশ্বেবুের যমাড় ঘুবর বিবেবিল 
ক্রিস্টোফোর কস্েল 

 

কক্রলস্েরস পক্রিকোর ১৯১৮ সোস্লর একটি সংখ্যোর প্রচ্ছদ (লোইস্েক্রর অব কংস্েস) 

  

প্রথম ক্রবশ্বযুস্ে েো জক্রিস্ে যুক্তরোস্ের প্রপ্রক্রসস্েন্ট উস্রো উইলসস্ের জেক্রপ্রেতো ক্রকছুটো 
হস্লও প্রবস্িক্রছল। ১৯১৬ সোস্লর েস্েম্বস্র সোমোেয বযবধোস্ে ক্রিতীেবোস্রর মস্তো 
ক্রেববোক্রিত হস্েক্রছস্লে ক্রতক্রে। ক্রকন্তু এর পোাঁি মোস পরই জোক্রতস্ক জোমবোক্রের ক্রবরুস্ে যুস্ে 
েোমোর আহ্বোে জোেোে প্রপ্রক্রসস্েন্ট উইলসে। ক্রতক্রে তখ্ে বস্লক্রছস্লে, ‘ গণতোক্রিক 
আদর্ব টিক্রকস্ে রোখ্স্ত ক্রবশ্বস্ক অবর্যই ক্রেরোপদ করস্ত হস্ব। এর মস্ধয আমোস্দর 
ক্রেস্জর স্বোস্থবোেোস্রর ক্রকছু প্রেই। প্রকোস্েো েূখ্ন্ড জে বো কোউস্ক অধীেস্থ করোর 
আকোঙ্খো প্রেই আমোস্দর।’  

আজ, একর্ বছর পর যুক্তরোে প্রপছে ক্রফস্র প্রসই যুস্ে তোর গুরুত্বপূণব েূক্রমকোর 
সৃ্মক্রতিোরণ করস্ছ। প্রথম ক্রবশ্বযুে ইউস্রোপস্ক পক্ররণত কস্রক্রছল ক্রবর্োল এক 



কসোইখ্োেোে। যুক্তরোে লিোইস্ত প্রযোগ প্রদওেোর পর প্রসই রক্তক্ষেী যুস্ের অবসোে 
ঘস্ট। 

 

ফ্রোস্ের সোাঁ ক্রমস্েলোর কোস্ছ এক র্হস্র ধ্বংসযস্ের ক্রিস্ের মস্ধয যুক্তরোস্ের ১৮তম ইেফযোক্রির (ফোটব  ক্রেক্রের্ে) 
প্রসেোরো। ১৯১৮ সোস্লর জলুোই মোস্সর ছক্রব (এক্রপ ছক্রব) 

  

১৯১৪ সোস্লর জসু্ে তরুণ এক নেরোজযবোদী অক্রিেোর আিব ক্রেউক  ফ্রোঞ্জ ফোক্রেব েোন্ডস্ক 
হতযো কস্র। এর প্রক্রতক্রিেোস্ত প্রস বছরই শুরু হস্ে যোে প্রথম ক্রবশ্বযুে। জোমবোক্রের 
বোক্রহেী প্রবলক্রজেোম ও ফ্রোস্ের ক্রকছু অংর্ দখ্ল কস্র। তোস্দর অেুমোে ক্রছল সহস্জই 
জে পোওেো যোস্ব। তস্ব যুে িলস্তই থোস্ক এবং তো ইউস্রোস্পর সীমো ছোক্রিস্ে ক্রবস্শ্বর 
অেযোেয অঞ্চস্লও ছক্রিস্ে পস্ি। 

যুক্তরোজয, ফ্রোে ও তোস্দর ক্রমিস্দর প্রক্রত সহোেুেূক্রত থোকস্লও যুক্তরোে প্রথম 
কস্েকবছর ওই যুস্ে ক্রেরস্পক্ষ অবস্থোস্ে ক্রছল। ক্রমিস্দর সস্ে যুক্তরোস্ের বোক্রণক্রজযক 



সম্পকব  আস্গর মস্তোই প্রজোরদোর থোস্ক। সোগস্র ক্রেটির্ প্রেৌবোক্রহেীর েোস্লো ক্রেেিণ 
ক্রছল। এস্ত কস্র জোমবোক্রের জেয জরুক্রর পস্ণযর সরবরোহ পোওেো কঠিে হস্ে পস্িক্রছল। 
প্রদর্টি ‘ইউস্বোট’ (জোমবোে েুস্বোজোহোজ) ক্রদস্ে ক্রমিবোক্রহেীর প্রেৌ অবস্রোধ েোঙোর প্রিষ্টো 
কস্র। জোমবোক্রের ইউস্বোট প্রক্রতপস্ক্ষর অস্েক সোমক্ররক, প্রবসোমক্ররক ও বোক্রণক্রজযক জোহোজ 
েুক্রবস্ে ক্রদস্েক্রছল। এর মস্ধয ক্রছল যুক্তরোস্জযর ক্রকউেোেব  ক্রর্ক্রপং প্রকোম্পোক্রের যোিীবোহী 
জোহোজ লুক্রসটোক্রেেো। ১৯১৫ সোস্ল জোমবোে ইউস্বোস্টর টস্পবস্েোর আঘোস্ত েুস্ব যোে 
জোহোজটি। এর ক্রেহত ১১ র্ ৯৮ জে আস্রোহীর মস্ধয ১২৮ ক্রছল যুক্তরোস্ের। 

জোমবোক্রের প্রবপস্রোেো েুস্বোজোহোজ যুে আবোর শুরু করো আর ক্রজমোরমোে প্রটক্রলেোম 
ধরো পিো-এ দটুি ঘটেো যুক্তরোস্ের যুস্ে প্রযোগ প্রদওেোস্ক অক্রেবোযব কস্র প্রতোস্ল। ওই 
প্রটক্রলেোস্মর বক্তবয ক্রছল, প্রমক্রিস্কো যুক্তরোেস্ক আিমণ করস্ল প্রটিোস,ক্রেউ প্রমক্রিস্কো ও 
অযোক্ররস্জোেোস্ক ক্রফস্র প্রপস্ত প্রদর্টিস্ক জোমবোক্রে সোহোযয করস্ব। 

১৯১৭ সোস্লর এক্রপ্রস্ল যুক্তরোে যখ্ে ক্রবশ্বযুস্ে প্রযোগ প্রদে তখ্ে এ প্রদস্র্র 
প্রসেোবোক্রহেীস্ত নসক্রেস্কর সংখ্যো ক্রছল মোি ১ লোখ্ ৩০ হোজোর। তোস্দর প্রকোস্েো টযোংক 
ক্রছল েো তখ্ে । যুেক্রবমোে ক্রছল হোস্ত প্রগোেো। কংস্েস তক্রিঘক্রি কস্র প্রসেোবোক্রহেীস্ত 
বোধযতোমূলক প্রযোগদোস্ের আইে জোক্রর কস্র। জোমবোক্রের একজে অযোেক্রমরোল বযে কস্র 
বস্লক্রছস্লে, ইউস্বোট প্রযেোস্ব পস্থ বোধো হস্ে আস্ছ তোস্ত যুক্তরোস্ের প্রবক্রর্ প্রসেো 
ইউস্রোস্পর মোটিস্ত প্রপৌাঁছস্ত পোরস্ব েো। তস্ব তোরো ঠিকই ইউস্রোস্প প্রপৌাঁস্ছক্রছল। 
যুক্তরোস্ের ক্রবপ্লস্ব সহোেতো করো খ্যোতেোমো ফরোসী বযক্রক্তত্ব লোক্রফস্েস্টর সমোক্রধ 
পযোক্ররস্স। প্রসখ্োস্ে ক্রগস্ে যুক্তরোস্ের একজে কস্েবল বস্লক্রছস্লে, ‘লোক্রফস্েট, আমরো এস্স 
প্রগক্রছ।’ 

 

যুক্তরোস্ের প্রেৌবোক্রহেীর প্রস সমস্ের একটি প্রপোটোর। এখ্োস্ে প্রদখ্ো যোস্চ্ছ প্রলক্রে ক্রলবোটিব  একজে প্রেৌস্সেোস্ক যুস্ে 
পোঠোস্চ্ছে। (লোইস্েক্রর অব কংস্েস) 



স্থােী প্রভাে 

ক্রমিপস্ক্ষর প্রসেোরো ক্রতে বছস্রর প্রবক্রর্ সমস্ের প্রেঞ্চ যুস্ে ক্লোন্ত-ক্রবধ্বস্ত অবস্থোে ক্রছল। 
এমে সমে যুক্তরোস্ের প্রসেোরো তোস্দর পস্ক্ষ প্রযোগ ক্রদল। যুস্ের প্রর্ষ বছরটিস্ত- 
ক্রবস্র্ষ কস্র জোমবোক্রের বোক্রহেী যখ্ে তোস্দর িূিোন্ত হোমলো িোলোে- যুক্তরোস্ের বোক্রহেী 
গুরুত্বপূণব েূক্রমকো রোস্খ্। ‘প্রেোবেরো’ (অস্েক সমে যুক্তরোস্ের এিক্রপক্রের্েোক্রর 
বোক্রহেীস্ক এ আদসু্র েোস্মই েোকো হস্তো) যুস্ের মেদোস্ে এস্স প্রগস্ল ক্রমিপস্ক্ষর 
অবস্থোে প্রজোরদোর হে। অেযক্রদস্ক যুস্ের প্রর্ষক্রদেগুস্লোস্ত জোমবোে বোক্রহেীর মস্েোবল 
দবুবল হস্ে পস্ি। তখ্ে যুক্তরোস্ের প্রসেোবোক্রহেীস্ত যুক্ত হস্েক্রছল প্রদস্র্র ৪০ লোখ্ 
েোগক্ররক। ২০ লোখ্স্ক ইউস্রোস্প পোঠোস্েো হস্েক্রছল। ১৪ লোখ্ সরোসক্রর যুস্ে অংর্ প্রেে। 
এস্ত কস্র ফ্রোস্ের মোহস্েস্ত জোমবোক্রের প্রসেোস্দর থোক্রমস্ে প্রদওেো সম্ভব হে। এ ছোিো 
প্রদর্টির কক্রন্টক্রে, র্োস্তো-ক্রথস্েক্রর, প্রবস্লো উে ও সোাঁ ক্রমস্েলোর ইক্রতহোসখ্যোত যুস্ে অংর্ 
প্রেে যুক্তরোস্ের প্রসেোরো। এ সব যুস্ে বীর ক্রহস্সস্ব খ্যোক্রত পোওেোস্দর একজে সোস্জব ন্ট 
অযোলক্রেে ইেকব । প্রথস্ম ‘ক্রবস্বস্কর ক্রেস্ষস্ধর’ যুক্রক্ত প্রদক্রখ্স্ে আপক্রি করস্লও পস্র যুস্ে 
প্রযোগ প্রদে ক্রতক্রে। ফ্রোস্ের আরগে ফস্রস্ট প্রক্রতপস্ক্ষর এক প্রমক্রর্ে গোে প্রপোস্ট 
দুুঃসোহসী হোমলো কস্রক্রছস্লে সোস্জব ন্ট ইেকব । প্রস ঘটেোে ১২৫ জস্ের প্রবক্রর্ র্ত্রুস্সেো 
ক্রেহত বো পোকিোও হস্েক্রছল। 

 

১৯১৮ সোস্ল ফ্রোস্ে যুক্তরোস্ের প্রসেোরো (এক্রপ ছক্রব) 



‘প্রথম ক্রবশ্বযুে যুক্তরোেস্ক ক্রিরক্রদস্ের জেয বদস্ল ক্রদস্েক্রছল’, ওেোর্ল্ব  ওেোর ওেোে 
অযোন্ড আস্মক্ররকো: প্রটোর্ল্ বোই ক্রদ আস্মক্ররকোেস হু ক্রলেে ইট’ বইস্ত ক্রলস্খ্স্ছে 
প্রপ্রক্রসস্েন্ট উস্রো উইলসস্ের জীবেীকোর স্কট বোগব। ক্রতক্রে আরও প্রলস্খ্ে, ‘যুস্ের প্রথম 
ক্রদস্ক দরূদরূোস্ন্তর প্রদস্র্ মোেক্রবক িোণ সোহোযয ক্রবতরস্ণর পর যুক্তরোে নেক্রতকতোর 
তোক্রগস্দ আরও বি েূক্রমকোর পস্থ এস্গোে। র্োক্রন্ত ও স্বোধীেতোর স্বোস্থব আন্তক্ররক 
অেীকোর ক্রেস্ে পোস্র্ দোাঁিোে।’   

 

প্ররলগোক্রির প্রমোটর নতক্ররর কোজ করস্ছে েোরী কমীরো। পুরুস্ষরো যুস্ে িস্ল যোওেোে যুস্ে সহোেক সরঞ্জোম উৎপোদস্ের 
জেয কোরখ্োেোে েোরীরো তোস্দর স্থোে প্রেে (এক্রপ ছক্রব) 

  

প্রথম ক্রবশ্বযুে যুক্তরোেস্ক আন্তজব োক্রতক অেস্ে একটি প্রেতৃস্থোেীে র্ক্রক্ত ক্রহস্সস্ব প্রক্রতক্রিত 
কস্র। অেযক্রদস্ক প্রদস্র্র অেযন্তস্র এ যুে সরকোস্রর আকোর ও ক্ষমতোর আওতো 
বোিোে। এমেকী তো যুক্তরোস্ের েোরীস্দর প্রেোটোক্রধকোর প্রপস্তও সহোেতো কস্র। হোজোর 
হোজোর েোরী যুস্ের সমে প্রসেোবোক্রহেীস্ত প্রযোগ প্রদে। কলকোরখ্োেোেও শ্রম ক্রদস্েক্রছস্লে 



তোরো। এ অবদোস্ের স্বীকৃক্রত ক্রহস্সস্ব তোস্দর একসমে প্রেোটোক্রধকোর প্রদওেো হে। কৃষ্ণোে 
প্রসেোরো ফ্রোস্ে বীরস্ত্বর সস্ে লস্িক্রছস্লে। তোরোও গোস্ের রস্ঙর ক্রেক্রিস্ত ক্রবক্রচ্ছন্ন 
জীবেযোপস্ের েীক্রতর (প্রসক্রেস্গর্ে) ক্রবরুস্ে সংেোস্মর অেুপ্ররণো পোে। প্রস সংেোম 
অবর্য কস্েক দর্ক ধস্র িস্লক্রছল। 

 

পযোক্ররস্স এস্স প্রপৌাঁছোস্েো এক ‘প্রেোবে’। আস্মক্ররকোে এিক্রপক্রের্েোক্রর প্রফোসব সদসযস্দর এ িলক্রত েোস্মই েোকো হস্তো। 
(লোইস্েক্রর অব কংস্েস/লুইস হোইে) 

 

একটি ক্রলবোটিব  বন্ড প্রপোটোর। যুস্ে সোহোযয করস্ত দইু প্রকোটি মোেুষ ১৭র্ প্রকোটি েলোর দোস্মর বন্ড ক্রকস্েক্রছল। 
(লোইস্েক্রর অব কংস্েস) 

  

প্রদর্জসু্ি তখ্ে বইক্রছল প্রদর্স্প্রস্মর প্রজোেোর। জজব  এম প্রকোেযোস্ের েোিো প্রদওেো গোে 
‘ওেোর প্রদেোর’, ক্রলবোটিব  বন্ড কমবসূক্রি, পুরুষস্দর যুস্ে প্রযোগ প্রদওেো আর সবোইস্ক 
খ্োদয সোশ্রস্ের আহ্বোে জোক্রেস্ে ছোপোস্েো প্রপোটোরগুস্লো প্রসই উজ্জীক্রবত প্রদর্স্প্রস্মরই কথো 
বস্ল।   



সবেবাচ্চ ত্যাি 

প্রথম ক্রবশ্বযুস্ে ১৯১৮ সোস্লর ১১ েস্েম্বর েোগোদ ক্রবশ্বজসু্ি ৯০ লোখ্ প্রসেো ও ৫০ 
লোখ্ প্রবসোমক্ররক প্রলোস্কর মৃতুয হে। ১১ েস্েম্বর যুেক্রবরক্রত প্রক্রতক্রিত হে। ক্রেহত ১ 
প্রকোটি ৪০ লোখ্ মোেুস্ষর সবোই ক্রকন্তু শুধ ুযসু্ে মোরো যোেক্রে। মহোমোরী ও অেোহোস্রও 
বহু মোেুস্ষর মৃতুয ঘস্ট। 

 

১৯১৮ সোস্ল প্রদস্র্ প্রফরোর পর ক্রেউ ইেস্কব র ফ্ল্যোটিরে ক্রবক্রর্ল্ং ও মযোক্রেসে প্রস্কোেোস্রর পোর্ ক্রদস্ে কুিকোওেোজ কস্র 
যোস্চ্ছে যুক্তরোস্ের ক্রবজেী প্রসেোরো (এক্রপ ছক্রব) 

  

যুক্তরোস্ের তযোগ এ যুস্ের অেয বি পক্ষগুস্লোর সমোে েো হস্লও প্রদর্টির ১ লোখ্ 
১৬ হোজোর ৫র্ ১৬ প্রসেো এস্ত প্রোণ প্রদে। ক্রেহতস্দর মস্ধয ক্রছস্লে সোমক্ররক ক্রবমোস্ের 
পোইলট প্রলফস্টেযোন্ট প্রকোস্েেটিে রুজস্েল্ট। প্রকোস্েেটিে সোস্বক প্রপ্রক্রসস্েন্ট ক্রথওস্েোর 



রুজস্েস্ল্টর সবস্িস্ে প্রছোট প্রছস্ল। ফ্রোস্ের আকোস্র্ লিোইস্ের সমে প্রকোস্েেটিস্ের 
যুেক্রবমোে গুক্রল কস্র েূপোক্রতত করো হস্েক্রছল।  

ইউস্রোপ এবং যুক্তরোস্ের বহু র্হর ও েোম প্রসখ্োেকোর যুস্ে ক্রেহতস্দর স্মরস্ণ 
সৃ্মক্রতস্সৌধ নতক্রর কস্রস্ছ। ১৯২১ সোস্লর ১১ েস্েম্বর যুক্তরোস্ের আক্রলবংটে েযোর্েোল 
প্রসস্মস্টক্ররস্ত প্রপ্রক্রসস্েন্ট ওেোস্রে হোক্রেব ং একজে অেোত প্রসেোর কবর উৎসগব কস্রে। 
প্রস সমোক্রধটিস্ত ক্রছল একজে প্রেোবে প্রসেোর প্রদহোবস্র্ষ। ওেোস্রে হোক্রেব ং এ সমে 
বস্লে,‘ আমরো তোর পক্ররিে জোক্রে েো। শুধু এটো জোক্রে, মৃতুয তোস্ক প্রদস্র্র জেয 
প্রোণ প্রদওেো এক আস্মক্ররকোে েোগক্ররস্কর শ্বোর্ত প্রগৌরস্ব েূক্রষত কস্রস্ছ।  

 


