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ি�পস ��াবিট িক িছল? এই ��াব ব�থ� হয় �কন?

ি�পস ��াব

ি�তীয় িব�যুে� ভারেতর ি�িটশ সরকার ভারতবাসীেক না

জািনেয়ই ি�তীয় িব�যুে� অংশ�হণ করার কথা বলেল

কংে�স এর িবেরাধীতা কের। এর ফেল এক রাজৈনিতক

অচলাব�া �দখা �দয়। এই পিরি�িতেত জাপানী আ�মেণর

আশ�ায় ি�িটশ সরকার িবচিলত �বাধ কের। এিদেক মািক� ন

রা�পিত �জেভ� চািচ� লেক ভারতীয়েদর সে� �বাঝাপড়ায়

আসার কথা বেলন এবং বাধ� হেয় ি�িটশ �ধানমি� চািচ� ল

তাঁর ম�ীসভার সদস� িমি�ভাষী ও ঠা�া মাথার �লাক স�ার

��ােফাড�  ি�পসেক ১৯৪২ ি�ঃ মােচ�  ভারেত ��রণ কেরন।

ি�প� ভারতবাসীর সে� আেলাচনা কের এক ��াব �পশ

কেরন যা ি�প� ��াব নােম পিরিচত।

ি�পস ��ােবর শত�

এক স�াহ িবিভ� ভারতীয় �েরর �নতৃবৃে�র সােথ

আেলাচনার পর ভারতীয় �নতৃবৃে�র সামেন ি�পস ২৯ �শ

মাচ�  একিট ��াব রােখন। এই ��ােব বলা হয় �য,

১) যু� �শেষ ভারতেক ‘�ডািমিনয়েনর ময�াদা �দওয়া হেব।

২) যু� �শেষ ভারতীয় �িতিনিধেদর িনেয় একিট সংিবধান গড়া

হেব এবং এই সভা নতুন শাসনত� রচনা করেব।

৩) ভারেতর �কান �েদশ বা �দশীয় রাজ� ঐ শাসনত� �হেণ

অ�ীকৃত হেল, �সই �েদশ বা �দশীয় রাজ� িনেজেদর

শাসনত� রচনা করেব।

৪) সংিবধান সভায় ি�িটশ ভারেতর সদস�গণ �ােদিশক

আইনসভার িন�ক� �ারা িনব�ািচত হেবন এবং �দশীয়

রাজ��িলর �িতিনিধরা �দশীয় নৃপিতেদর �ারা মেনািনত

হেবন।

৫) সংিবধান �তির না হওয়া পয�� �সনাবািহনীর ওপর ি�িটেশর

পূণ � কতৃ� � থাকেব এবং ভারতীয়েদর পূণ � সহেযািগতায় ি�িটশ

সরকার ভারতীয় স�দেক যু�কােয� ব�বহার করেব।

ি�পস ��ােবর ব�থ�তার কারণ

ি�প� ��াব �শষ পয�� ব�থ� হেয়িছল। কারণ—

১) এই ��ােব পূণ � �াধীনতার কথা বলা হয়িন—যু�াবসােন

�ডািমিনয়ন ��াটাস �দবার কথা বলা হেয়িছল মা�। তাই

জাতীয় কংে�েসর �নতারা এই ��াব �মেন িনেত পােরিন।

২) �েদশ�িলেক িবিছ� হবার অিধকার দান করার অথ�ই হেলা

পেরা� িজ�ার পািক�ান রা� গঠেনর দাবী �মেন �নওয়া।

৩) এই ��ােবর মেধ� অ�ব�ত� ীকালীন জাতীয় সরকার গেড়

�তালার �কােনা উে�খ িছল না। তাই গা�ীিজ এই ��াবেক “

a post – dated cheque on a crushing bank ” বেল

অিভিহত কেরন।

৪) �দশীয় রােজ�র �িতিনিধেদর রাজারা মেনািনত করেবন,

জাতীয় কংে�স তা মানেত পােরিন। জওহরলাল �নেহ�

ি�পেসর ব�ু িছেলন। িতিন পরবত� ীকােল �লেখন— 

“আিম যখন এই ��াব�িল �থম �দিখ খুবই �ভেঙ পিড়”।

৫) মুসিলম লীগ এই ��াব �ত�াখ�ান কের কারণ এেত

পািক�ােনর �কান সুপ� ত�িত িছল না।

ি�প� ��াব িবিভ�ভােব সমােলািচত হয়। গা�ীিজ

ি�পেসর উে�েশ� বেলিছেলন। “If this is four entire

proposal to India, I would advise you to take next plane

home.” ঐিতহািসক এস.�গাপাল বেলেছন – ি�পস ��াব

িছল র�ণশীল, �িতি�য়াশীল এবং সীমাব�।
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