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Continuous issue-22 | June – July  2016 

ોર્ડ કર્ડનની શામ્રાજ્યળાદીનીતિ : ઐતિષાતશક પરરપે્રક્ષ્યમાાં મલૂયાાંકન 
પ્રસ્િાળના 

            રોડડ રયનનાાં બાયતભાાંથી ગમા ફાદ રગબગ ઈ.વ.૧૮૮૪ થી ઈ.વ.૧૮૯૯ દયમભમાન ક્રભળ: રોડડ 
ડપરયન(૧૮૮૪-૧૮૮૮), રોડડ રૈન્વડાઉન (૧૮૮૮-૧૮૯૩) તથા રોડડ એલ્જિન (ઈજીન) દ્વિતીમ (૧૮૯૪-૧૮૯૯) 
બાયતનાાં લાઈવયોમ ફન્માાં શતાાં. તેઓનાાં ળાવન દયમભમાન ક્રભળઃ બાયતની આંતરયક વ્મલસ્થા અવ્મલસ્સ્થત થતી 
ગઈ શતી. એટરા ભાટે િ બ્રિટીળ વયકાયે ઈ.વ.૧૮૯૯ભાાં બાયતના લાઈવયોમ તયીકે રોડડ કર્ડનની મનભણકૂ કયી, 
તેને બાયત ભોકજમો શતો.  
             

         બ્રિટીળ વયકાયે રોડડ કર્ડનને જે િલાફદાયીઓ વાથે બાયતનો 
લાઈવયોમ ફનાલીને બાયતભાાં ભોકજમો શતો. તે િલાફદાયીઓ મખુ્મત્લે 
ફે પ્રકાયની શતી – પ્રથભ તો બાયત અને તેની આવાવનાાં દેળોભાાં 
બ્રિટીળ વામ્રાજ્મલાદનો મલકાવ કયલો 
 

અને તેની યક્ષા કયલી, ફીજા પ્રકાયની િલાફદાયીભાાં તેણે બાયતની 
આંતરયક વ્મલસ્થા કે જે ઘણા રાાંફા વભમથી આવ્મવ્સવ્સ્થત થઇ ગઈ શતી, 
તેને વ્મલસ્સ્થત કયી બાયતભાાંના બ્રિટીળ લશીલટ કે ળાવનતાંત્રને ભિબતૂ 
ફનાલલાની શતી. તેણે અનાલેરી વામ્રાજ્મલાદી નીમતએ ઇમતશાવભાાં 
તેને એક વામ્રાજ્મલાદી લાઈવયોમ તયીકે ઓખાવ્મો છે. 
 

ોર્ડ કર્ડનની શામ્રાજ્યળાદી નીતિ : 
 

                   રોડડ કર્ડનની વામ્રાજ્મલાદી નીમત કે મલદેળીનીમતનો મખુ્મ ઉદેશ્મ બ્રિટનનાાં વામ્રાજ્મલાદી 
રશતોની યક્ષા કયલાનો શતો. તે એમળમાનાાં દેળો ઉય બ્રિટીળ લર્ડસ્લ ફનલી યાખલા ભાાંગતો શતો,  કે જેથી કોઈ 
અન્મ વત્તા આ પ્રદેળો ઉય ોતાનુાં આમધત્મ િભાલી ન ળકે. એમળમાઈ દેળો પ્રત્મેની તેની ોતાની નીમત મલળે 
રોડડ કર્ડને ોતે િ સ્ષ્ટતા કયતાાં કશલે ુાં કે,      “ અભે આ એમળમાઈ દેળોને અભાયા શસ્તક કયલા ઈચ્છતા નથી, 
યાંત ુઅભે એ ણ નથી ઇચ્છતા કે કોઈ અન્મ દુશ્ભન તેઓને ોતાના શસ્તક કે આધીન કયી રે. ”  આ ફાફતથી 
તેની વામ્રાજ્મલાદી નીમત સ્ષ્ટ થામ છે. તેણે અગ્રગાભી (આગ લધો)ની નીમત અનાલી ોતાની 
વામ્રાજ્મલાદી છફીને ઉજાગય કયી શતી. તેની ભોટા બાગની વામ્રાજ્મલાદી નીમત બાયતનાાં ઉત્તય મિભી વીભા 

રોડડ કર્ડન 
ળાવનકા  ૧૮૯૯ -૧૯૦૫ 



KCG-Portal of Journals 

Page2  

 

પ્રાાંતો, અપઘામનસ્તાન, અખાતી મલસ્તાય, પાયવ (ઈયાન),  મતફેટ લગેયે દેળો વાથે તેને અનાલેર નીમતઓથી 
સ્ષ્ટ થામ છે. 
 

ઉત્તર પતિમ શીમા પ્રાાંિ પ્રયેયેની નીતિ 
 

             રોડડ કર્ડને વામ્રાજ્મલાદી નીમતના બાગરૂે વૌપ્રથભ બાયતના ઉત્તયમિભી વીભા પ્રાાંતભાાં લવેરા 
કફામરીઓ પ્રત્મે અનાલી શતી. ક્ફામરીઓ બાયતના ઉત્તયમિભ વીભાાંત પ્રદેળભાાં લવેરાાં શતા. તેઓ શાંભેળાાં 
અંગે્રિોનાાં મલસ્તાયો ઉય હુભરાઓ કયીને બ્રિરટળ વયકાયને ઘણુાં િ નકુવાન શોંર્ાડતા શતા. રોડડ એલ્જિન 
ફીજાના વભમે ણ ક્ફામરીઓએ આ વીભાાંત પ્રદેળોભાાં ઘણો િ ઉદ્રલ અને અવ્મલસ્થા વિી શતી. રયણાભ 
સ્લરૂે ઈ.વ.૧૮૯૯ ભાાં િ રગબગ 10,000 (દવ શજાય) જેટરા બ્રિરટળ વેનાના વૈમનકોને આ કફામરીઓ ઉય 
કાબ ૂભેલલા ભોકરલાભાાં આવ્માાં શતાાં. યાંત ુજ્માયે લાઈવયોમ તયીકે રોડડ કર્ડન આવ્મો ત્માયે તેણે આ વભસ્મા 
ઉય મલળે ધ્માન આપયુાં. તેણે  “ વૈમનક તથા આમથિક ભદદની મભશ્ર નીમત ” અનાલી. વભગ્ર વીભાાંત પ્રાાંત અને 
ઉત્તયમિભી કે્ષત્રભાાં યેરલે અને યસ્તાઓનુાં મનભાડણ કયલાભાાં આવ્યુાં. રોડડ કર્ડને કફામરીઓને એ ફાફતોનુાં 
આશ્વાવન આપયુાં કે જ્માાં સધુી ક્ફામરીઓ ળાાંમતલૂડક યશળેે ત્માાં સધુી બાયત વયકાય તેઓનાાં રશતો અને 
સ્લતાંત્રતાની યક્ષા કયળે તેભાંિ તેઓની આંતરયક ફાફતોભાાં શસ્તકે્ષ (દખરગીયી કે દયમભમાનગીયી) નશી કયે. 
 

                લશીલટી વયતા ખાતય કર્ડને મવિંધ ુનદીના મિભી પ્રદેળને ાંજાફ પ્રાાંતથી અરગ કયી દીધો. આ 
અરગ પ્રાાંતને  “ઉત્તયમિભી વીભાાંપ્રાાંત” એવુાં નાભ આલાભાાં આવ્યુાં. તેના  લશીલટની િલાફદાયીઓ કમભળનયને 
વોંલાભાાં આલી. આ િ પ્રભાણે જુના ઉત્તયમિભી પ્રાાંતથી અલધ (અમોધ્મા) અને આગ્રાને અરગ કયીને એક 
વાંયકુ્ત પ્રાાંત ફનાલલાભાાં આવ્યુાં. ક્ફામરીઓનાાં મલસ્તાયોભાાં યદુ્ધના વાભાનની થતી મનકાવને ણ અંકુળભાાં 
રાલલાભાાં આલી. કફામબ્રરઓનાાં મલસ્તાયોભાાં થતી રશરર્ાર ઉય નિય યાખલા ભાટે આ કે્ષત્રોભાાં અંગે્રી વેનાને 
ણ વાયા એલા પ્રભાણભાાં યાખલાભાાં આલી શતી. કફામબ્રર  નેતાઓ અને આગેલાનોને ોતાના ક્ષભાાં કયલા ભાટે 
કર્ડને તેઓને આમથિક વશામતા ણ આી શતી. રોડડ કર્ડન િાયા અનાલામેર “ વૈમનક અને આમથિક 
વશામતાલાી મભશ્રનીમત ” ના રયણાભે આ ક્ષેત્રભાાં ળાાંમત સ્થાઈ શતી.  
 

અફઘાતનસ્િાન પ્રયેયેની નીતિ 
 

            ઈ.વ. ૧૯૦૧ ભાાં અબ્દુયડ શભાનના અલવાન ફાદ શફીબજુરાશ અપઘામનસ્તાનનો ળાવક ફન્મો. રોડડ 
કર્ડન ઈચ્છતો શતો કે આ નલો અપઘાન ળાવક અપઘામનસ્તાન અને અંગે્રી વયકાયની લચ્રે્ થમેરી વાંમધઓ અને 
કયાયોને જાલી યાખે, યાંત ુળાવક શફીબજુરાશએ તેના આ મલર્ાય અને પ્રસ્તાલને ઠુકયાલી દીધો. રયણાભે 
બ્રિરટળ વયકાય અને અપઘામનસ્તાન લચ્રે્ની સ્સ્થમત લણવલા રાગી. રોડડ કર્ડને અપઘામનસ્તાનને બ્રિટીળ વયકાય 
િાયા આલાભાાં આલતી આમથિક ભદદ ફાંધ કયી દીધી. ઈ.વ.૧૯૦૪ભાાં રોડડ કર્ડનની ગેયશાિયીભાાં રોડડ એમ્ટરશરે 
શફીબજુરાશ વાથે પયીથી મભત્રતાનાાં વફાંધો સધુાયીને તેણે પયીથી આમથિક ભદદ આલાની ળરૂ કયી શતી. 
 



KCG-Portal of Journals 

Page3  

 

અખાિી તળસ્િાર પ્રયેયેની નીતિ 
 

               રોડડ કર્ડને પાયવ (ઈયાન)ની ખાડી કે અખાતી મલસ્તાય પ્રત્મે ણ બ્રિટીળ વયકાયના રશતોની સયુક્ષા 
અંગેની નીમત અનાલી શતી. આ મલસ્તાયોભાાં અંગ્રિેોને છેક ૧૭ભી વદીથી િ યવ ડયો શતો. રયણાભે અંગ્રેિોએ 
આ અખાતી મલસ્તાયભાાં ઘણીફધી િગ્માઓએ ોતાની વત્તા િભાલી શતી. આ દયમભમાન અંગ્રેિોએ આ અખાતી 
મલસ્તાયોભાાં વમદુ્રી ડાકુઓ (ર્ાાંબ્રર્માઓ)ના ત્રાવને ણ વભાપત કમો, આયફ વયદાયોનાાં ર્ઘડાઓભાાં ભધ્મસ્થીઓ 
તયીકેની ભમૂભકા મનબાલી અને અદનથી રઈને ફલબૂ્રર્સ્તાન સધુીના આ મલસ્તાયભાાં ળાાંમત અને સવુ્મવ્સ્થાની 
સ્થાના કયી શતી. 
 

         ૧૯ભી વદીના ઉત્તયાધડભાાં યમળમા, ફ્રાન્વ, િભડની તથા તકુી જેલા દેળોએ ણ આ મલસ્તાયભાાં યવ 
દાખલલાનુાં ળરૂ કયુું શત ુાં. આનાથી આ મલસ્તાયના બ્રિરટળ વામ્રાજ્મનાાં રશતો ભાટેનુાં િોખભ ઊભુાં થલા રાગ્યુાં શત ુાં. 
રોડડ કર્ડને બ્રિરટળ વામ્રાજ્મના વામ્રાજ્મલાદી રશતોની યક્ષા ભાટે આ કે્ષત્રભાાં એક અરગ નીમત અનાલી. 
 

                  ઈ.વ. ૧૮૯૮ભાાં ભસ્તકનાાં ફ્રા ાંવીવી કાઉન્વીરે ઓભાનના સરુતાન િાયા જિસ્વાશ નાભનુાં સ્થ 
એક કોરવાના સ્ટેળનના રૂભાાં પ્રાપત કયી રીધુાં શત ુાં. રોડડ કર્ડને ઓભાનના સરુતાનને (વયકાયને) ધભકી આી 
કે તેઓ ફે્રન્ર્ોને આલાભાાં આલેરી સમુલધાઓ અને રાબોને ાછા ખેંર્ી રે, નરશતય રશ્કયી કે વૈમનક કામડલાશી 
(અથાડત ્યદુ્ધ) ભાટે તૈમાય યશ.ે તેણે કનડર ભીડની આગેલાની શઠે એક યદુ્ધ િશાિ (યદુ્ધોત)ને ણ અખાતી ક્ષેત્ર 
ખાતે યલાના કયુું. અંતે ઓભાનના સરુતાનને ભિબયૂ થઈને ણ ફ્રાન્વને આલાભાાં આલેરી સમુલધાઓ અને 
રાબો ાછા ખેંર્ી રેલાની પયિ ડી શતી. 
 

તિબેટ (તિબ્બિ) પ્રયેયેની નીતિ 
 

          જે વભમે રોડડ કર્ડન બાયતભાાં લાઈવયોમ ફનીને આવ્મો તે વભમે મતફેટભાાં યમળમાનો પ્રબાલ લધી યહ્યો 
શતો. ત્માાંના ધભડગરુુ દરાઈ રાભા ઉય યમળમાના એક વ્મસ્ક્ત  ડોયીપનો ખફૂ િ પ્રબાલ શતો. તેના વાંફાંધો 
યમળમાના ળાવક ર્ાય વાથે ણ ઘણા િ વાયા શતા. તે યમળમાથી શમથમાયો રાલીને મતફેટભાાં બેગા કયી યહ્યો શતો. 
લી યમળમાના વભાર્ાયત્રો ણ દરાઈરાભા અને ડોયીપ લચ્રે્ના વાંફધોને ભશત્લ આી યહ્યા શતા. આલી 
સ્સ્થમતભાાં અંગ્રેિોની ળાંકા સ્લાબામલક શતી. આ િ દયમભમાન ઈ.વ ૧૯૦૨ભાાં રોડડ કર્ડનને યમળમા અને ર્ીન 
લચ્રે્નાાં એક ગપુત કયાય કે વાંમધ મલળેની મલગતો પ્રાપત થઇ ,જે અનવુાય ર્ીને મતફેટ ઉય યમળમાનુાં મનમાંત્રણ કે 
વત્તાને સ્લીકાયી રીધી શતી. રોડડ કર્ડનને એક પ્રમતમનમધ ભાંડને મતફેટ ભોકરલાનુાં નક્કી કયુું. આ ફાફતે 
રાંડનભાાં યશરેા યમળમાના એરર્ીએ તેનો મલયોધ કમો. આ ઘટનાએ ર્ીનની વયકાય અને યમળમા લચ્રે્ની ગપુત 
વાંમધ કે કયાયની લાતને લધાયે વાર્ી વાબ્રફત કયી દીધી. રયણાભે રોડડ કર્ડને ગશૃ વયકાય (રાંડન)ની યલાનગી 
ભેલી બ્રિટીળ પ્રમતમનમધભાંડને મતફેટ ભોકરલાનો મનણડમ રઇ રીધો. 
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ફ્રાન્સશશ યાંગષસ્બૈર્ન ાં તમન 
 

                  ભાર્ડ, ૧૯૦૪ભાાં રોડડ કર્ડને ફ્રાસ્ન્વવ માંગશસ્ફૈડના નેતતૃ્લભાાં એક વૈમનક અબ્રબમાનને મતફેટની 
યાિધાની (ાટનગય) જશાવા ભાટે યલાના કયુું. આ કાભગીયીનો મખુ્મ શતે ુમતફેટને અંગે્રિો વાથે વાંમધ કયાય કયલા 
ભાટે ભિબયૂ કયલાનો શતો. મતફેટીમનો ાવે શમથમાયોનો અબાલ શતો. છતાાં તેઓએ આ વેનાનો વાભનો ઘણી િ 
લીયતાલૂડક કમો શતો. ગરુુ નાભની િગ્માએ થમેરા યદુ્ધભાાં રગબગ 700 જેટરા મતફેટીમનો ભામાડ ગમાાં. છતાાં 
ણ તેભણે મલયોધ કયલાનુાં છોડ્ુાં નશી. બ્રિરટળ વેના મતફેટીમનોને શયાલતી શયાલતી ઓગસ્ટ, ૧૯૦૪ભાાં મતફેટની 
યાિધાની જશાવા શોંર્ી. દરાઈ રાભા લશીલટીતાંત્રની િલાફદાયીઓ  ઉયી અમધકાયીઓને વોંીને યાિધાની 
જશાવાથી ફશાય િતા યહ્યા. ઘણી િ રાાંફી ર્ર્ાડઓ ફાદ જશાવાની વાંમધ થઇ. 
 

લષાશાની શાંતિ 
                 ૭ વપટેમ્ફય, ૧૯૦૪ના યોિ મતફેટનાાં દરાઈ રાભાએ અંગ્રેિ પ્રમતમનમધ ફ્રાન્વીવ માંગશસ્ફૈન્ડની 
વાથે જશાવા મકુાભે વાંમધ કયી, જે જશાવાની વાંમધ તયીકે ઓખાઈ શતી. આ વાંમધ અનવુાય મતફેટને યદુ્ધનાાં દાંડ રૂે 
૭૫ રાખ રૂમમાની યકભ અંગે્રિોને ચકૂલલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્યુાં. આ યકભ પ્રમત લડ 1 રાખ રૂમમાનાાં દયથી 
ચકૂલલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્યુાં. આ યદુ્ધદાંડની યકભ જ્માાં સધુી ન ચકૂલામ ત્માાં સધુી (રગબગ 75 લડ સધુી) 
મતફેટને શસ્તક ચમુ્ફી ઘાટી ઉય અંગે્રિોનો અમધકાય યશળેે તેવુાં ણ સ્લીકાયલાભાાં આવ્યુાં. વ્માારયક સમુલધાઓ 
ભાટે માત ુાંગ, જ્ઞાનન્વે અને ગયટોકભાાં બ્રિટીળ લેાયી કેન્દ્રો ખોરલાનુાં ણ નક્કી કયલાભાાં આવ્યુાં. તેની વાભે 
અંગ્રેિોએ ણ મતફેટની આંતરયક ફાફતોભાાં દયમભમાનગીયી કે શસ્તકે્ષ નશી કયલાનુાં લર્ન આપયુાં.  આ ઉયાાંત 
એ લાત ણ નક્કી કયલાભાાં આલી કે મતફેટ ોતાનાાં મલસ્તાયભાાં ઇંગ્રેન્ડ મવલામ અન્મ કોઇણ વત્તા કે દેળોને 
યેરલે, તાય ટાર તથા યસ્તાઓ ફનાલલાની સમુલધાઓ આળે નશી. આભ, આ યીતે મતફેટની મલદેળનીમત ઉય 
અંગે્રિોએ ોતાનુાં આમધત્મ િભાલી દીધુાં શત ુાં. 
 

ોર્ડ કર્ડનની તિબેટની નીતિ અંગેની તળળેચના 
 

                રોડડ કર્ડનની મતફેટનીમતની ઘણાાં મલિાનો ટીકા કયે છે અને િણાલે છે કે “કર્ડને ોતાની 
ર્તયુાઈથી ઈંગ્રેન્ડનાાં વામ્રાજ્મલાદી અને આમથિક રશતોને લધાયલા મતફેટ અને અન્મ દેળો જેલા કે યમળમા 
લગેયેનાાં છુા ઈયાદાઓને કર્ડી નાખ્મા શતા.” અન્મ મલિાનોનાાં ભતે “કર્ડને ોતાની મતફેટનીમત િાયા એક ળાાંત 
અને નફા સ્લતાંત્ર યાજ્મભાાં બ્રફનિરૂયી શસ્તકે્ષ કયી વત્માનાળી લરણ અનાવ્યુાં શત ુાં.” એભ ણ કશલેાભાાં આલે 
છે કે, “ફ્રાસ્ન્વવ માંગશસ્ફૈન્ડનુાં પ્રમતમનમધભાંડ ભાત્ર વામ્રાજ્મલાદી લાઈવયોમની વામ્રાજ્મલાદી પ્રવમૃત્તઓનાાં 
વાંતોને યુા કયલા ભાટે િ શત ુાં. અને તેનો કોઈ કામભી કે સ્થામી રાબ થમો ન શતો.” 
                      આ અબ્રબમાનનાાં કાયણે ‘મતફેટભાાંનો યમળમાનો પ્રબાલ તો ઓછો થઇ ગમો યાંત ુવાથે 
ર્ીનની વાલડબૌમભકતા ણ મતફેટ ઉય સ્ષ્ટ રૂથી સ્થામત થઇ ગઈ શતી. ઈ.વ. ૧૯૦૭ભાાં બ્રિરટળ વયકાયે 
મતફેટ ઉયની યદુ્ધદાંડની યકભને ભાપ (વભાપત) કયી દીધી. જાન્યઆુયી, ૧૯૦૮ સધુીભાાં મતફેટની ચમુ્ફી ઘાટી 
(ખીણ) ણ અંગ્રેી વેનાએ ખારી કયી દીધી શતી. વૌથી ભોટી લાત એફની કે ઈ.વ. ૧૯૦૭ભાાં અંગ્રેિ વયકાય 
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અને યમળમા લચ્ર્ે મભત્રતા થઇ ગઈ. આભ, મતફેટ પ્રત્મેની વભગ્ર નીમત અથડશીન અને વ્મથડ વાબ્રફત થઇ શતી. તેભ 
છતાાં રોડડ કર્ડનની આ નીમતથી એક લાત સ્ષ્ટ છે કે યમળમા મતફેટ ઉય ોતાનો પ્રબાલ અને વત્તા સ્થાલાભાાં 
વપ ન થઇ ળક્ુાં અને એ રોડડ કર્ડનની મતફેટનીમતની એક ભોટી વપતા શતી. 
 

બાંગાલનાાં ભાગા કે બાંગ ભાંગ 
 

                 રોડડ કર્ડનનાાં ઈ.વ.૧૮૯૯ થી ઈ.વ.૧૯૦૫નાાં ળાવનકા દયમભમાનનુાં વૌથી અમપ્રમ કામડ અને જે 
કામડએ રોડડ કર્ડનને રોડડ કર્ડન ફનાવ્મો તે શત ુાં,  ફાંગાનુાં મલબાિન કે ફાંગાનાાં બાગરા. તેણે બાયતનાાં મલળા 
પ્રાાંત ફાંગાના બાગરા ાડયા શતા. અને તેના આ કામડથી તે એટરો અમપ્રમ અને કુખ્માત ફન્મો શતો કે આજે 
ણ રોકો કોઈ અમપ્રમ કામડ કયનાય વ્મસ્ક્તને રોડડ કર્ડનનુાં બ્રફરુદ કે ઉનાભ આતા શોમ છે.  
 

                 ૧૬ ભી ઓક્ટોફય, ૧૯૦૫ભાાં ાડલાભાાં આલેરા ફાંગાનાાં બાગરાની પ્રરક્રમા ઘણાાં રાાંફા 
વભમથી ર્ારતી શતી. રયણાભે બાયતીમોને આ લાતની જાણ ણ ઘણાાં રાાંફા વભમથી શતી. બાયતીમોએ આ 
બાગરાનો િફયિસ્ત મલયોધ કમો અને ફાંગ-બાંગનુાં આંદોરન ળરૂ કયુું. આ અંદોરન યાષ્રવ્માી ફન્યુાં અને 
બ્રિરટળ વયકાયની નીમત અને રોડડ કર્ડનનાાં આ કામડનો પ્રર્ાંડ મલયોધ કયલાભાાં આવ્મો.  
 

                 ફાંગાનાાં બાગરાનાાં મલયોધભાાં થમેર આંદોરનોએ યાષ્રીમ સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભનુાં સ્લરૂ રીધુાં અને 
અંગે્રી વયકાય વાભે વૌથી ભોટો વાંગરઠત મલયોધ ઉત્ન્ન થમો. સ્લદેળી, ફરશષ્કાય, સ્લયાજ્મ, યાષ્રીમ મળક્ષા, 
ક્રાાંમતકાયી આંદોરનો લગેયે આ મલયોધનાાં મખુ્મ શમથમાયો ફની ગમાાં.   આ મલયોધ એટરો ફધો લધી ગમો શતો કે 
તેણે તત્કારીન વ્મલસ્થા ઉય એટરો ભોટો પ્રબાલ ાડયો કે બ્રિરટળ વયકાયને નભતુાં િોખવુાં ડ્ુાં અને ઈ.વ. 
૧૯૧૧ભાાં બ્રિટીળ વયકાયને ફાંગાનાાં બાગરાને યદ્દ કયલા ડયા શતા. 
 
  

ોર્ડ કર્ડનન ાં મલૂયાાંકન 
 

               ઈ.વ. ૧૯૦૫ભાાં રોડડ કર્ડન મખુ્મ વેનામત રોડડ રકર્નય વાથે થમેરા મલલાદનાાં કાયણે યાીનામુાં 
આીને ઇંગ્રેન્ડ ાછો િતો યહ્યો શતો. 
 

              રોડડ કર્ડન બાયતનાાં ઈમતશાવભાાં એક તીવ્ર વામ્રાજ્મલાદી લાઈવયોમનાાં રૂભાાં મલખ્માત છે. તેણે 
અનાલેર મલદેળનીમત શોમ કે આંતરયક ગશૃનીમત આ તભાભ નીમતઓ ભાત્ર ને ભાત્ર બ્રિરટળ વામ્રાજ્મલાદને 
ોલા અને તેનાાં મલકાવ ભાટે િ તેણે અનાલી શતી. આ નીમતઓ િાયા તણેે બ્રિટનનાાં વામ્રાજ્મલાદનાાં રશતોની 
યક્ષા કયી. તે બાયતભાાંનાાં બ્રિરટળ વામ્રાજ્મલાદ અને વત્તાને લધભુાાં લધ ુસ્થામી અને બ્રર્યાંીલી ફનાલલા ભાાંગતો 
શતો. તેના ભાટે તેણે અનેક કામો અને પ્રમાવો ણ કમાડ શતાાં. તે લશીલટીતાંત્ર ઉય લધનેુ લધ ુબ્રિરટળ મનમાંત્રણ 
ર્ાશતો શતો. તેણે અનેક અમધમનમભો ફશાય ાડી લશીલટીતાંત્ર,  મળક્ષણ, સ્થામનક સ્લળાવન લગેયે અનેક કે્ષત્રો 
ઉય બ્રિરટળ મનમાંત્રણો રાદી દીધા શતા. તેણે ફાંગાનાાં બાગરા ાડી રશન્દુ-મસુ્સ્રભ લચ્રે્ની લૈભનસ્માને  એટરી 
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શદે લધાયી દીધી કે જેણે આગ િતાાં ારકસ્તાનને િન્ભ આપમો. તેણે ઈ.વ.૧૯૦૨ભાાં રદજરીભાાં બવ્મ દયફાયનુાં 
આમોિન કયીને યાષ્રલાદીઓની ભજાક ઉડાલી શતી. તેણે બાયતભાાં લધી યશરેી યાષ્રલાદની બાલનાને ણ 
કર્ડલાનો પ્રમાવ કમો શતો. બાયતનાાં તભાભ લાઈવયોમોભાાં વૌથી લધાયે પ્રબાલળાી શોલા છતાાં રોડડ કર્ડન 
વૌથી લધાયે “ધબૃ્રણત” – ધણૃા ઉજાલનાય લાઈવયોમ વાબ્રફત થમો શતો. 
 

                ઇમતશાવકાયોનાાં ભાટે  “રોડડ કર્ડન બાયતભાાં બ્રિરટળ વત્તાને ભિબતૂ અને બ્રર્યસ્થામી કયલા આવ્મો 
શતો, યાંત ુતે બાયતભાાં આ વત્તાને ભાત્ર નફી ફનાલલાભાાં િ વપ યહ્યો શતો.”  રોડડ કર્ડન ોતાની 
ફૂટનીમતભાાં અવપ યહ્યો શતો. તેણે કયેરા તભાભ સધુાયાઓ વામ્રાજ્મલાદી નીમતથી પે્રયામેરા શતાાં. તેભ છતાાં આ 
સધુાયાઓથી બાયતને અમકુ પ્રભાણભાાં રાબ તો અલશ્મ થમો િ શતો. તેનાાં િ વભમભાાં બાયતભાાં લૈજ્ઞામનક મળક્ષણ 
અને વાંળોધનોની ળરૂઆત થઇ શતી. બાયતભાાં આધમુનકીકયણ થયુાં. ઉદ્યોગ-ધાંધાઓ મલકાવ ામ્મા, યેરલે, તાય, 
ટાર, યસ્તાઓ, લાશનવ્મલશાય અને એકાંદયે વભગ્ર ઔદ્યોબ્રગક મલકાવ થમો શતો. તેણે પ્રાર્ીન સ્ભાયકોની સયુક્ષા 
અંગે કામદાઓ ફનાવ્મો શતો. રોડડ કર્ડનનાાં આ સધુાયાલાદી કામોની ઉેક્ષા કયી ળકામ તેભ નથી. રોડડ કર્ડને જે 
ણ કામો કમાડ તેનો બાયતને પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે રાબ તો ભળ્મો િ છે. તેણે અનાલેર વામ્રાજ્મલાદી નીમતને 
રીધે બાયતભાાં યાષ્રીમ આંદોરન અને સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભની પ્રરક્રમાને નકાયત્ભક અવય ઉજાલી તેને લેગલાંતી 
ફનાલી. તેણે અજાણતાાં િ બાયતીમ યાષ્રલાદની બાલનાને જાગતૃ કયલાભાાં ભદદ કયી શતી.  
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