GOBARDANGA HINDU COLLEGE
HISTORY HONS.
SEMESTER – II, CORE-IV
FULL MARKS-50
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১। রামান অথনীিতেত দাসেদর ভূ িমকা িবে ষণ কর।
উ রঃ ীতদাস থার ইিতহাস অিত াচীন। এখনও এই ভয় র থা িবিভ নােম ছিড়েয়
আেছ পৃিথবীর িবিভ দেশ, িবিভ জািত- গা ীেত এবং িবিভ পিরবাের। আমরা যতটু
জািন, ি পূব ৪০০০ থেক ৩০০০ সােল মেসাপেটিময়ায় থম ীতদাস থা চালু হয়। এর
হাজারখােনক বছর পর থেক এই থা িমশর হেয় ছিড়েয় পেড় ভারতবেষ। এর অেনক পের চীেন
এই - থা জঁ েক বেস। ৮০০ হেত ৭০০ ি পূবাে দশ ি স এবং ২০০ ি পূবাে রােম
হয় ীতদাস থার ভয়াবহ পদচারণা। এ যন িসঁিড় বেয় বেয় অসভ তার আর
অমানিবকতার শীেষ উঠার ি য়া! এভােব ায় িব জুেড়ই একসময় ছিড়েয় পেড় এই ভয়াবহ
- থা ।
েত ীতদাস থার িব ার কমই িছল বলা চেল। তখনও কৃ তদাসরা উৎপাদেনর মূল
চািলকাশি হেয় ওেঠিন। পের মানুষ অমানিবকতার নতু ন নতু ন কৗশল িশেখ িনেয়
ীতদাসেদর যারপরনাই অমানিবকভােব খাটােত
কের। রােমর অথনীিত তথা কৃ িষ, িশ
ও বািণজ স ূণ েপ দাস ারা পিরচািলত হেয়িছল।কৃ িষেত যমন দাস ল ািতফু ি য়াম গেড়
ওেঠ তমিন খিন িশ িবেশষ কের লাহার খিন, তামার খিন, সানার খিন ভৃ িতেতও দাস
িমক রা যু হয়। আমদািন ও র ািন বািণজ ও দাস িনভর হেয় পেড়। তাই পির
অ া ারসন এর মত ঐিতহািসেকরা রামান অথনীিতেক দাস িনয়ি ত বেল অিভিহত
কেরেছন।

২। িপউিনক যু বলেত িক বাঝ? থম ও ি তীয় িপউিনক যুে র কারন ও ফলাফল
আেলাচনা কর।
উ রঃ রাম ও কােথেজর মেধ সংঘ ত িতন যু েক একে িপউিনক যু বলা
হয়। িপউিনক কথা লািতন পুিনিক শ থেক এেসেছ। লািতন ঐিতহািসেকরা কােথেজর
অিধবাসীেদর পুিনিক অথাৎ িফিনসীয়েদর উ রসূরী বেল ডাকেতন।িপউিনক যু িলর মূল
কারণ িছল িবদ মান কােথজীয় সা াজ এবং স সারমান রামান সা ােজ র মেধ অিভলােষর
সংঘষ (clash of interests)।
স

সারণ করেত চেয়িছল। িক

থেম রামােনরা িসিসিল ীপ দখেলর মাধ েম তােদর সা াজ
িসিসিলর একাংশ িছল কােথজীয়েদর দখেল।

থম িপউিনক যু যখন
হয়, কােথজ িছল ভূ মধ সাগরীয় অ েলর ধান শি । তােদর
িছল ভূ মধ সাগেরর উপ ল জুেড় এক িবরাট সা াজ । অন িদেক রাম িছল ইতালীয় উপ ীেপ
ত উ য়নশীল শি । দুই পে র ল ল সেন র মৃতু র পর যখন তৃ তীয় িপউিনক যুে র
অবসান হয়, রাম কােথেজর সা ােজ র পূণ দখল নয়, এবং কােথজ শহর ধূেলায় িমিশেয় িদেয়
পি ম ভূ মধ সাগেরর ধানতম রা িহেসেব আিবভূ ত হয়। একই সমেয় রাম পূব
ভূ মধ সাগেরর ম ািসেডানীয় যু ও রামান-িসরীয় যুে িবজয় লাভ কের এবং াচীন িবে র
সবেচেয় শি শালী শহর িহেসেব আিবভূ ত হয়। কােথেজর পতন িছল ইিতহােসর এক
াি কাল। এর ফেল আধুিনক িবে ভূ মধ সাগরীয় অ েলর উ র িদেক রােমর আিধপত ঘেট।

