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বতমােন পিেমর অাটলাস পবতমালা থেক ােচর মালয় ীপপু এবং আিকার মভূিম থেক মধ এিশয়ার সমতলভূিম
পয িবৃত পােশর অিধক মুসিলম রা রেয়েছ। এেলার মেধ যমন ইোেনিশয়া, নাইেজিরয়া, বাংলােদশ ও পািকােনর
মেতা িবের িকছু জনবল দশ অভু, আবার মালীপ এবং কেমােরােসর মেতা িকছু অ জনসংখার দশও রেয়েছ। িকছু
িকছু দশ শিশালী ও সখােন কাযকর একিট সরকারববা িবদমান রেয়েছ। অিদেক বসিনয়া-হােজেগািভনার মেতা িকছু
দশ িতিনয়ত িনেজেদর অিের সংকেট ভুগেছ। মািল এবং বাংলােদেশর মেতা দির রাও যমন রেয়েছ আবার
িলিবয়া, নাই, তুকেমিনান এবং সৗিদ আরেবর মেতা াকৃিতক সেদ াচূযময় দশও রেয়েছ। তবুও মালেয়িশয়া, যিট
১৯৯৭ সােল পৃিথবীর সম বৃহম রািনকারক দশ িহেসেব পিরিচত হেয়িছল, তােদর সেদর উৎস িছেলা সফল িশায়ন।
িকছু মুসিলম রা জািতগতভােব বিচহীন; অেদর মেধ আবার জািত, ভাষা, বা ধমীয় িদক থেক উেখেযাগ পিরমােণ
সংখালঘু সদায় িবদমান। সামািজক, অথৈনিতক, মতাদিশক, ািতািনক এবং রাজৈনিতক মতামেতর ায় সব বিচই এই
রােলােত উপিত। ইরােনর ইসলামী জাত থেক আরব িব বা ইোেনিশয়ায় ধমিনরেপ
জাত, মালেয়িশয়া, নাইেজিরয়া (যখােন েদশিলেত রাজত শাসন চালায়) ও আরব িবের রাজত এবং নাই থেক
তুর, পািকান, বাংলােদশ ও মালেয়িশয়ায় মেতা গণতািক মুসিলম রােলােত রাজৈনিতক আদশ ও সরকার পিরচালনায়
বাপক বিচ রেয়েছ।
এই বিচ সেও, মুসিলম দশেলার রাজনীিতেত িকছু সাদৃও িবদমান। ইসলাম তেধ সবািধক , এবং তা কবল
একিট ধম বা িবাস িহসােব নয়, বরং একিট আ-পিরচেয়র উৎস এবং সামািজক ও রাজৈনিতক সেকর ে পূণ
একিট িবষয় িহেসেব হািজর। ইসলাম দীঘকাল ধেরই মুসিলম রাজনীিতেত পূণ ান দখল কের আেছ। সাব সাহারান
আিকা, দিণ ও দিণপূব এিশয়া এবং মধাচেক উপিনেবশবাদ থেক মুি সংােমর লড়াইেয় ইসলাম ভূিমকা পালন
কেরেছ। ঔপিনেবিশক যুেগর িবিভ পযােয় ইসলামী যাা, িচািবদ এবং রাজৈনিতক নতারা মুসলমানেদর রাজৈনিতক
কাঠােমা গঠেন রপূণ ভূিমকা পালন কেরেছন। উপিনেবশবাদ থেক মুসিলম দশেলার মুিেক ইসলামী আোলন
িহেসেবই তুেল ধরা হয়, যমন, ১৮২৬ সােল ভারেত সয়দ আহেমদ শহীেদর (১৭৮৬-১৮৩১) উান থেক ইরােন িমজা হাসান
িসরাজীর (১৮১৫-১৮৯৪) সাাজবাদ িবেরাধী আোলন এবং শাইখ ফাজলুাহ রী (১৮৪৩-১৯০৯) বা মধ এিশয়ার ইমাম
শািমল (১৭৯৬-১৮৭১), আলেজিরয়ার আিমর আুল কােদর (১৮০৩-৮৩), সামািললােডর মুহাদ ইবেন আবিদল হাসান
(১৮৬৪-১৯২০), দােনর মাহিদ (মৃতু ১৮৮৫), ইরােনর জামাল আল-ীন আল-আফগািন (১৮৩৮-৮৭), বা ১৭৮০ ও ১৮৮০এর দশেক পিম আিকায় িতজািন িজহাদ (উসমান দান ফািদও [১৭৫৪ – ১৮১৭] এর সােকােটা িখলাফত এবং আল-হা
উমার আল ফাতা টােরার িবোহ [১৭৯৪-১৮৬৪])। অা "ইসলামী" আোলনিলর মেধ মালয়েদর িহজবুল ইসলাম
(ইসলািমক পািট), ভারেতর জিময়ত-ই উলামা-ই িহ (উলামা পািট), ১৯২০ এর দশেক ইরােনর িশয়া উেলমা, িলিবয়ার
সািসয়াহ (উমর মুখতার পিরচািলত, ১৮৫৮-১৯৩১) িকংবা িমশেরর মুসিলম াদারড অভু। ঔপিনেবিশক আমেল িবিভ
ইসলামী বুিজীিব যােদর সংাম উেখেযাগ, তােদর মেধ রেয়েছন মুহদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮), আবুল কালাম আজাদ
(১৮৮৮-১৯৫৮) এবং ভারেতর ও ভারতভাগ পরবতী পািকােনর মওলানা হােসন আহমদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭) এবং
মাওলানা আবুল আলা মওদী (১৯০৩-৭৯) মুখ। এসব আোলন এবং আোলেনর িচািবদগণ ঔপিনেবশিবেরাধী
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আোলেন ানীয়েদর িনেয় সংগিঠত করার বাপাের অগামী িছেলন। তারা ঔপিনেবিশকতা িবেরািধতােক িজহােদর ভাষায়
বণনা কেরেছন, ইসলােমর মুি সংােমর সােথ সকযু কেরেছন – যা আজও সাাজবােদর িবে মুসিলমেদর সংােমর
পেথ দৃা হেয় আেছ, যমন সািতককােল ১৯৮০ সােল সািভেয়ত ইউিনয়েনর িবে আফগান িজহাদ এবং ১৯৯৬ সােল
রািশয়ার িবে চচিনয়ার মুিযুে তা ভূিমকা রেখেছ। এই ইসলামী আোলনেলা পরবতীেত জাতীয়তাবাদী জাগরেণর
ে পথদশেকর ভূিমকা পালন কেরেছ। ইোেনিশয়ায় মাসজুিম আোলন (মজিলস িসেয়ােরা মুসিলিমন ইোেনিশয়া,
মুসলমানেদর পরামশমূলক বা রা কাউিল) ইোেনিশয়ার উপিনেবশিবেরাধী জাতীয়তাবাদী সংাম এবং ইোেনিশয়ার রা
গঠেনর র িদেক ভূিমকা রেখিছল।
পরবতীেত; ইসলাম ঐসব রাজৈনিতক আদশ ও লেক ভািবত কেরেছ, এবং সািতক বছরিলেত ইসলামী আোলন সসব
রাজনীিতর কৃিতেক পুনঃসংািয়ত কেরেছ এবং রােক িনয়ণ করার দািব জািনেয়েছ। চলমান রাজনীিতেত ইসলােমর
, িবেশষত ঔপিনেবিশকতার িবে সংােম এর াসিকতার কারেণ ধমিনরেপ জাতীয়তাবাদ মুসিলম িবের
রাজনীিতেক সূণভােব িনয়ণ করেত সম হয়িন। এর ফলিতেত রা গঠন এবং ঔপিনেবিশক ও ঔপিনেবশ পরবতী যুেগর
সােথ এর সক জিটল এবং মােঝ মােঝ সমাপূণ হেয়েছ। আেরকিট বিশ যা মুসিলম রািলর মেধ কান বিতম ছাড়াই
দখা যায় তা হেলা, রািল উয়নশীল রা এবং অিধকাংশ রাই িবংশ শতাীর মধবতী সমেয় আিবভূত হেয়েছ এবং তােদর
সমােজর অগিত ও িশোয়ন ঘিনভােব জিড়ত। এভােব, এসব রাসমূেহর মেধ ঐিতগত ধারা, সাংৃিতক আবহ এবং
তৃতীয় িবের উয়েনর পেথ য রাজৈনিতক ও সামািজক সমােলা রেয়েছ তার সাদৃ রেয়েছ। মুসিলম রােলা তােদর
সামেন িবিভ চােল িভভােব মাকািবলা কের, িঠক যমন আকার, ভৗেগািলক অবান এবং অথৈনিতক অবানও তােদর
উয়েনর ে িভ ধারা এেনেছ।
উপিনেবশবােদর ইিতহাস মুসিলম িবের রা গঠেনর মেধ বিচ এবং রা গঠেনর িবিভ পরীার িমলেলা িবেষণ করার
জ পূণ। ইসলােমর মেতা জািতগত পিরচয়, সামািজক বিশাবিল এবং অা আিদবাসী ধমীয় ও সাংৃিতক
িবষয়েলা যমন মুসিলম িবের িমলেলা বাখা করেত পাের, তমিন িবপরীেত অথনীিত, মতাদশ এবং নতৃ এসব দেশর
অিমলেলা বাখা করেত পাের। উপিনেবশবাদও মুসিলম িবের রাগঠেনর য অিভতা তার িমল ও অিমলেলা বাখা করেত
পাের। িিটশ ও ফরািসরা আিকা, এিশয়া এবং আরব অেলর িবরাট অংশ শাসন কেরেছ। ডাচ শািসত অলিল বতমােনর
ইোেনিশয়ায়, অবিত। আর জামান, ািনশ, পতুিগজ এবং রািশয়ানরা পূব আিকা, িফিলপাইন, মালায়া (এখন মালেয়িশয়া
নােম পিরিচত), কেকশাস অল এবং মধ এিশয়ার মুসলমান অলিল দখল কেরিছল। পিম তীর ও গাজা িেপ ইসরাইেলর
িনয়ণ মুসিলম ভূখের শষ ও একমা চলমান ঔপিনেবিশক সক িহেসেব দখা যেত পাের। যিদও উপিনেবশবােদর
সংাগত বিশিল িদেয়ই এই সকল অলেলা শাসন করা হেয়েছ, তথািপ ঔপিনেবিশক শিসমূহ তােদর ঔপিনেবিশক
লেলা িকভােব অজন কেরেছ, িবিভ অেল মতা ও ভাব খািটেয়েছ তার মেধ পাথক রেয়েছ। িবিভ মুসিলম
রাববার মেধ যমিন মৗিলক সাদৃ রেয়েছ, তমিন িনজতাও রেয়েছ এবং তার িশকড় তােদর ইিতহাস, িবেশষ কের সই
ঔপিনেবিশক অেলর অিভতার সােথ সকযু।
এই অধােয় িবংশ শতাীেত মুসিলম রােজর উয়েনর সােথ ঔপিনেবিশকতার সকেক িচিত করা হেয়েছ। এখােন দখােনা
হেয়েছ মুসিলম রােলা কীভােব ঔপিনেবিশক অিভতার ফেল ায় একই ধরেণর ইিতহােসর মধ িদেয় িগেয়েছ, আবার
ঔপিনেবিশকতার সােথ িতিট রাের আলাদা আলাদা অিভতািলর কারেণ তােদর উয়েন কীভােব পাথকও ঘেটেছ তারও
বণনা এেসেছ। ঔপিনেবিশক সময়কাল িছল এক শতাীরও কম, অথচ তা সইসব শািসত অেলর ভূেগাল, অথনীিত, সামািজক
সক এবং রাজনীিতর সব িদকই িচরতের পিরবতন কের িদেয়েছ।
আধুিনক মুসিলম িবের িবিনমাণ: ঔপিনেবিশকতা ও রাীয় সীমানা
মুসিলম অলসমূেহ ঔপিনেবিশকতার পন ঘেট উনিবংশ শতাীেত ইউেরাপীয় সাােজর উান, ভারতজয় এবং আিকায়
িবভির মধ িদেয়। এর শষ পযায় থম িবযুের পর উসমানীয় সাােজর অগত আরব অলসমূেহর িবভির মধ িদেয়।
িতীয় িবযুের পর যখন িেটন এবং ততপরবতী া তােদর অিধকাংশ ঔপিনেবিশক অল থেক দখল তাহার কের নয়
তখন ঔপিনেবিশক যুগ শষ হেয় যায়। ১৯৪৭ সাল থেক মুসিলম রােলা পুেরাদেম গিঠত হেত  কের; অব িকছু
রা যমন ইরান বা আফগািনান সবসময়ই াধীন িছল, যিদও তা নামমােই। অেনক মুসিলম রাের াধীনতা যমন
ঔপিনেবিশক মতাশীলেদর সােথ আলাপ-িমমাংসার মধ িদেয় হেয়েছ যমন মালয়, ভারত ও পার উপসাগরীয় উপল
অলেলােত; আবার নৃশংস ও রা াধীনতার যুও ঘেটেছ, যমন আলেজিরয়ায়। পিরবিতত বিক পিরেবেশ ইউেরাপীয়
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শি তােদর অথৈনিতক াথ রার লে রাজৈনিতক ও সামিরক শি তাহােরর ঘটনায় িকছুটা আকিকতাও িছল। ১৯৫৩
সােল ইরান এবং ১৯৫৬ সােল িমশের ঔপিনেবিশকতা পুনরায় আিবভাব ঘেট, যা মুসলমানেদর উপর ইউেরাপীয়েদর সরাসির
শাসেনর ধীরগিতস অথচ কাযকরী িবদায়েকই িচিত কের।
১৯৭০ দশেকর মাঝামািঝ সমেয়র মেধ সাব-সাহারান আিকা থেক দিণপূব এিশয়ার অিধকাংশ মুসিলম অল উপিনেবশবাদ
থেক াধীনতা লাভ কের এবং াধীন মুসিলম রা বা াধীন অ-মুসিলম রাের অংশ িহেসেব গেড় উেঠ।
তথািপ, ঔপিনেবিশবােদর ইিতহাস তােদর রাববা, অথনীিত ও সমােজর গঠন ও পুনঃগঠন করেত থােক। ঔপিনেবিশকতার
ভাব অথৈনিতক এবং রাজৈনিতক সাাজবােদর বলয় ছািড়েয় অেনক দূর পয িবৃিত লাভ কেরেছ যা বামপী তািকরা
ভােলাভােবই বাখা কেরেছন। নতুন রােলার রাীয় আদশ, রাজৈনিতক দৃিভি এবং ািতািনক কাঠােমােতও
ঔপিনেবিশকতার ছাপ নানােপ িটেক থােক। ঔপিনেবিশকতার ভাব সহেজ িবার না করেত িদেত চাইেলও তার পিরবাি
িছল অেনক িবৃত। নতুন রা য অতীত থেক িনেজেদর ের সিরেয় আনেত চেয়েছ এবং তােদর বতমান য াধীন অিএিট এ েয়র মেধ ইিতহােসর এক ধারাবািহকতা।
মুসিলম িব আজ িকছু জািত-রাের সমি। যিদও ইসলািম ঐক মুসিলম িবজুেড় রাজনীিতেক াণব কের
তুলেছ ও িবিভ ইসলামী আোলেনর মূল দাবীও এিট, িক জািতসংেঘর আদেল গিঠত আজািতক সংা
ওআইিসর সীিমত গডীর বাইের মুসিলম রােলার মেধ ঐেকর কান িবৃিত নই। সীমানািভিক রাের ধারণা
মুসিলম িবের জ তুলনামূলকভােব নতুন। আধুিনকপূব যুেগ মুসলমানরা তােদর মেধ জািত, ভাষা ও অলগত
পাথক সেক সেচতন িছল, িক রাজৈনিতকভােব তারা থেম িখলাফত ও পের সাাজ ও লতানােতর অধীেন
ঐকব হেয়িছল। তােদর পিরবিতত সীমানা বতমােনর জািত-রািলর সীমানােক বুঝােতা না, বরং শাসকেদর
িরটেক িতিনিধ করত যসব শাসকরা ইসলােমর নােমই শাসন করত। জাতীয়তাবােদর ধারণার মেতা
মুসলমানেদর সীমানা িনধািরত রা, পিম থেক আমদানীকৃত। মুসিলম রাজনীিতেত সীমানািভিক রা ও
মুসিলম রােলার কৃত সীমানা উভয়িটই উপিনেবশবােদর ফসল।
এর অথ এই নয় য, উপিনেবশবােদর আগমেনর পূেব মুসিলম িবে জািতগত সংহিত এবং জাতীয়তািভিক পিরিচিতর ধারণা
অপিত িছল। এই ধরেণর অভূিতেলা সবসময় শিশালীই িছল। উদাহরণপ, ইরািনরা থম থেকই িনেজেদরেক আরব
ও তুিকেদর থেক আলাদা িহেসেব দখেতা এবং িশয়াবাদ ইরােন অেনকভােব িনেজেদর জাতীয় পিরচেয়র একিট তীক হেয়
উেঠিছেলা, যা তােদর চারপােশর ি তুিক, আরব ও তুকেমিনয়ানেদর থেক ইরানীেদর আলাদা কের। আরব এবং বইন,
আরব ও তুকী, বা মালায় ও জাভািনসেদর মেধও অপ পাথক িবদমান আেছ। জািতগত জাতীয়তাবাদ এবং একিট
জািতরাের সে এর সক িছল মুসিলম িবের জ নতুন ধারণা এবং ঔপিনেবিশক যুেগই তার সৃি হেয়েছ। তখনই
রাজৈনিতক পিরিচিতর ধারণা িহেসেব জাতীয়তাবাদ মূখ হেয় উেঠিছল এবং মুসিলম রাজৈনিতক চতনায় এর শকড় গেড়িছল
এবং এর অংশ হেয় উেঠিছল যা ইসলািমক পিরচয়েকও সূণভােব ছািড়েয় যায় এবং পিমােদর আদেল এিট রাীয় সীমানায়
আব হয়।
এজ জাতীয়তাবািদ রাজৈনিতক আদশেক িঘের িনিমত জািতরাের ধারণা যা তুলনামুলকভােব সািতক এবং ইসলােমর
উার ধারণা যা মুসিলম রাজৈনিতক আদশেক সমথন দয়- এই েয়র মােঝ মুসিলম িবজুেড় উেজনা িবরাজ করেছ। উাহর
ধারণা ধু মুসলমানেদরেক ঐকবই কের না, বরং তােদর দনিন জীবেন অা সকল রাজৈনিতক অীকােরর চেয়
ইসলামেক াধা দয়। রা ও তার নাগিরকেদর মেধ এই সমািটর তীতা রা কতটু ইসলামী চতনােক হন করেত
ইুক তার উপর িনভর কের। যখােন সৗিদ আরব, পািকান, বাংলােদশ ও মালেয়িশয়া জাতীয়তা এবং উাহর ধারণার মেধ
সীিত সৃি করেত চেয়ছ সখােন তুর, পাহলিভ ইরান, িতউিনিসয়া, আলেজিরয়া ও ইোেনিশয়া রাের সাবেভৗমের
দািবেক সেচতনভােব উাহর উপর াধা িদেয়েছ। এখােন জাতীয়তাবােদর চতনা কতটা শিশালী সিটও রপূণ।
তুর, ইরান এবং িমশেরর মেতা শ জাতীয়তাবােদর চতনাসমৃ দশেলা জারােলাভােব তার িবেশষািধকারিল তুেল
ধেরেছ, যমনটা মালেয়িশয়া বা নাইেজিরয়ার মেতা িবশাল সংখালঘুেদর দশেলােতও রেয়েছ। িবপরীতিদেক, পািকােনর
মেতা বল জাতীয় চতনার অলিলেত উাহর আদশ াধা িবার করেত পেরেছ।
মুসিলম রািল াধীনতা লাভ কেরিছল যার সীমানা উপিনেবিশক শির ারা িনধািরত হেয়িছল। তারা মাটাদােগ রািল
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যভােব জ িনেয়িছল স ভৗগিলক আকার এবং রািল আজািতক সীমানা ারা িনধািরত হেয় ত সাবেভৗম বজায়
রাখেব তা মেন িনেয়িছল। যিদও সীমানার সসারণ ঘেটেছ: যমন মেরাো কতৃক পিম সাহারা, ইোেনিশয়া কতৃক পূব
িতমুর, তুর কতৃক উর সাইাস দািব ও ৭০ এর দশেকর মাঝামািঝ পয ইরােনর বাহরাইন, িসিরয়ার লবানন এবং ইরােকর
েয়ত দািবর মত িকছু উদাহরণ রেয়েছ। এই দািবিল সামেন আনা হেয়েছ জাতীয়তাবাদ ও জািত-রাের নােম। এেলা
সািয়ত হেয়েছ ও বধতাও পেয়েছ আজািতক িনয়মাসাের। ঔপিনেবিশক শিসমূেহর ারা িনধািরত ইসলািমক সাাজ বা
মুসিলম িবের অলসমূেহর িবভিেক বা নতুন সীমানা িনধারণ করার িনয়মেলােক ইসলামী রােলা সামিকভােব চােল
কেরিন। মুসিলম দশিল উাহ পুনিনমােণর চা কেরিন, বরং কবল জািতরাের সীমানা সািরত করেত চেয়েছ। ঐসব
সীমাের বাবতা ীকার কের নওয়া হেয়েছ, যিদও সীমাের পিরিধ িনেয় মােঝ মােঝ আপি এেসেছ।
এই সাধারণ িনয়েমর ধুমা বিতম আরব জাতীয়তাবাদ এবং ইসলািমজেমর আদশ। ৬০ এর দশেক আরব জাতীয়তাবাদ
বাপকভােব জনিয় রাজৈনিতক আদশ িছল এবং তারপর থেকই এিট একিট সাধারণ রাজৈনিতক ও সাংৃিতক আোলন
িহেসেব গেড় উেঠেছ, যা আরব িবেক িবভ কের ২২ িট রােজ পিরণত করার িবষয়িট িনেয় নিতকভােব  তুলেত সম
হেয়েছ। যিদও এমনিক এই েও, ঐেকর এই াগান কেয়কিট িসিলক একীকরণ চুি বতীত (যার মেধ উেখেযাগইউনাইেটড আরব িরপাবিলক যা ১৯৫৮ থেক ১৯৬১ পয িমশর ও িসিরয়ােক অভু করার বাপারিট এবং আরব লীগ গঠন)
সেলা ঔপিনেবিশক সীমানার িবভিেক কাযকরভােব ভািবত করেত পােরিন। ধু উর ও দিণ ইেয়েমন সফলভােব
একতাব হেয়েছ, িক তা ইসলােমর নােম নয় বরং ইেয়েমনী জাতীয়তাবােদর নােম। এমনিক ইংলাড কতৃক খামেখয়ালীভােব
সৃ জডান রা যার থম রাজা আিমর আুাহেক িনিদ অদান ও ছয়মাস সময় দওয়া হেয়িছল পযেবণ করার জ য এই
ধারণািট কাজ কের িকনা, সমেয়র পরীায় সটাও সফল হেয়িছেলা। এছাড়াও আরব জাতীয়তাবাদ কান ইসলামী মতাদশ
নয় এবং এই অেথ এিট িবভ মুসিলম িবেক পিরবতন কের আেগর অবায় িফিরেয় আনার চা কের না; বরং এিট িবভ
আরব িবের বাপাের কাজ কের। ইসলামী আোলনেলাও জািতগত পিরচেয়র উেধ উেঠ সকল মুসিলমেদর ঐেকর পে
অবান িনেয়েছ এবং জািতরাের পিরবেত উার বাবতােক হণ করার আহবান জািনেয়েছ। িক বােব, ইসলামী
আোলনেলা মুসিলম িবের সীমানার বাবতােক িবেবচনায় রেখই তােদর রাজনীিত পিরচালনা কেরেছ।
পািকান, ভারত, বাংলােদশ ও ীলংকার ইসলািমক পািট (জামায়াত-ই-ইসলামী), নাইেজিরয়া, সেনগাল থেক দান,
িমশর, িসিরয়া, জডান এবং িফিলিেনর মুসিলম াদারড তাই এেক অপেরর থেক ত্।
যিদ এবং যখন রাীয় সীমানার িনয়ণ ছেড় দয়া হয়, এিট রাীয় কান সংকেটর সমাধােনর অভােব হয় না, বরং অিধকতর
শিশালী রাের দখলদারী মেনাভােবর কারেণ অেপাকৃত ছাট িতেবশীেক পরাভূত করার কারেণই হয়। বাইেরর সহায়তার
কারেণ েয়ত াধীনতা বজায় রাখেত পেরেছ, িক সবার ভােগ তা ঘেটিন। উদাহরণপ, মেরাোর সােথ পিম সাহারা আর
ইোেনিশয়ার সােথ পূব িতমুর জারপূবক এক করা হেয়িছল। সর এর দশেক ইরান সংযু আরব আিমরাত থেক পার
উপসাগের কেয়কিট ছাট ীেপর দখল নয়। আিমরাত ীপপুেলা ফরত নয়ার দািব অবাহত রেখেছ, এবং
পািলসািরও আোলেনর নতৃে মেরাো থেক াধীনতার সংাম চলমান আেছ, পিম সাহারার াধীনতার ইিটও আজও
চাা।
এর ফলপ, মুসিলম অেলর উপিনেবিশক ভাগ, নীিতগতভােব এবং যকারেণ সেলা াথিমকভােব  করা হেয়িছল তা
পরবতী মুসিলম রািলর ারা গৃহীত হেয়েছ এবং আজািতক ববায়ও মেন নয়া হেয়েছ। যিদও এখােন ঔপিনেবিশকতার
ধারা উেজনাপূণ িছল না বলা যােব না। থমত, অেনক িবভিই িছল সমাপূণ। কান কান িবভি ধু ানীয় ঔপিনেবিশক
কমকতােদর কথা িবেবচনা কের করা হেয়িছল, জনগণ ও সেদর উপর তার ভাব িক হেব স কথা িচা করা হয়িন। অ
িবভিেলা ঔপিনেবিশক শিেলার িনেজেদর মধকার টৈনিতক উেজনা দূর করার জ করা হেয়েছ। অেনক ে
ঔপিনেবিশকরা ইউেরাপীয় িমেক স করার জ বা দখলদার মেনাভােবর রােলার িবে বাফার িহসােব কাজ করার জ
উপিনেবশিল তির করা হেয়েছ। উসমানী খলাফতেক ভাার থম িবযু পরবতী পিরকনা া, ইতািল, এবং ীসেক
শা করার জ করা হেয়িছল। অিদেক ভারতেক রািশয়া থেক রা করার েয়াজেন আফগািনান সৃি হেয়িছল। ১৭৯৮
সােলর পর াের বাপাের একই ধরেনর উেেগর কারেণ িমশর দখল কের িেটন, যার ফলপ থম িবযুের পর িিটশরা
িফিলিেনর িনয়ণ লাভ কের। কৗশলগত িসা এবং অথৈনিতক াথ অবেশেষ নতুন ঔপিনেবিশক অল সৃি কের, যা
বশীরভাগ েই ভিবেত নতুন রাের িভি িহেসেব কাজ কের। পার উপসাগরীয় তেলর বাপাের িিটশ ােথর কারেণ
েয়েতর সৃি হয় এবং িবংশ শতাীর থম িদেক ইরােনর খুজাান েদশ থেক "আরিবান" তিরর অপ একিট েচা
চালােনা হয়। কেয়ক দশক পের, একইরকম অথৈনিতক িবেবচনার িভিেত িেটন নাইেক মালেয়িশয়ায় যাগ না িদেত
উৎসািহত কের। ানীয় রাজৈনিতক িবেবচনািল আরও িবভির িদেক ঠেল দয়। া িসিরয়ার ভতর থেক লবানন সৃি
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কের একটা িান-আরব রা গঠেনর উেে; এবং আিমর আুাহেক সমথন িদেত িেটন গঠন কের জডান, িযিন থম
িবযুে িিটশেদর পে যু কেরিছেলন এবং যার পিরবার উসমানীয় সাােজর আরব ভূিমেলােক ইউেরাপীয় শির মেধ
িবভ করার ফেল তািরতেবাধ করত।
উপিনেবশবাদ আসেল কীভােব কাজ কেরেছ এবং এর ছাপ িক িছল তা মুসলমানেদর িনেজেদর পিরচেয়র ধারণা ও রাজনীিতর
ধারণােক িনমাণ কেরেছ এবং িবিভ মুসলমান রােক াধীনতা লােভর পর িভ িভ পেথ ধািবত কেরেছ। র িদেক,
ঔপিনেবিশক শাসকরা য উিব ণীেক ইউেরাপীয় ভাষায় িশিত কেরিছল তােদর মাধেম এবং সরকার গঠেনর
িবিভ উপায়েলার মাধেম মুসিলম অলসমূেহর িবভিেলা ধীের ধীের সংঘিটত হয়। তােদর মগজ যখন উিবরা িনয়ণ
করা  করল এবং তােদর সামেন সাবনা ও সীমাবতােলা পিরার হেয় উঠল, তখন সীমা সৃির বাপাের দৃঢ়তা সৃি
হেলা। িবদমান জািতগত পিরচয়িলেক িঘেরই এই দৃঢ়তা গেড় উেঠ ও জাতীয়তাবােদর িভশন তরী হয় যা ঐ সীমানািলেক
আরও বিশ অথবহ কের তােল। একজন সরকারী আমলা য়ালালামপুের বা দােমের "মালয়শীয়" বা "িসিরয়" িচার িত
িনেজর ােথর কারেণর আহ কাশ কের যােত বৃহর মালয় বা আরব সার িেত তার মতা ােদিশক অিফসােরর মত
সীিমত না থােক। এটা এমন এক অভূিত িছল য পরবতীকােল ১৯৫৮-৬১ সােলর িমশরীয়-িসরীয় ঐক চুিও িবপযেয়র মুেখ
পেড়। ইরািক ও িসিরয়ান আমলাতািকরা, যারা উসমানী িখলাফেতর অধীেন একই পিরশীিলত রাজৈনিতক, সামািজক ও
সািহিতক সাংৃিতক আদশ িনেয় কাজ করত, তারা তখন িবিভ ইউেরাপীয় ঐিত ও ভাষািলর সােথ সক গেড় তুলল যা
তােদর "িবিতা"ক চূড়া করেত সাহায কের। িবিভ শাসিনক ও রাজৈনিতক অিভতা এইভােব সাবজনীন বিক
একাতার বদেল সংকীণ জাতীয়তাবাদেকই শিশালী কের তুলিছেলা। ঔপিনেবিশক অিভতা এবং নয়া এিলটেদর জ য
কােজর  এিট সৃি কেরিছল, পিরেশেষ সেলাই রাের িভি াপন কের যার অি আেগ িছল না।
মালয় িবে এই িয়ািট মালেয়িশয়ান এবং ইোেনিশয়ান পিরচেয়র মেধ এবং মুসিলম মালয় ও অমুসিলম মালয় পিরচেয়র
মেধও র সৃি করেত বাধ কের। িিটশ মালায়া এবং ডাচ ইিডেজর আমলা এবং রাজনীিতিবদরা িনজ িনজ িিটশ ও ডাচ
দখলকৃত অলিলর িবিভ সাংৃিতক, ভাষাগত ও ধমীয় িবিভতােলােক তােদর রাজৈনিতক এবং শাসিনক  িহেসেব
দেখেছন। অিদেক ইোেনিশয়া ও মালেয়িশয়ার মালয় অংশ, অথবা থাইলােডর একিট মুসিলম-পাািন অল এবং
িফিলপাইেনর িমানাওেক িঘের এবং উভেয়র অমুসিলম ও অমালয় অংশেক বাদ িদেয় একিট মালয় অেলর সাবনা একিট
অকাযকর ধারণায় পিরণত হেয়েছ। ঔপিনেবিশকতার সীমানা এবং িভ সাংৃিতক ও ঐিতহািসক অিভতা যা এর ফেল সৃ তা
ভিবত রা ও রাববার প িনধারণ কের। একিট ঐকব ইসলামী মালয় আিবভূত হয়িন কারণ এর লােকরা িবিভ
ঔপিনেবিশক শি ারা শািসত িছল। অিদেক, বািনও এবং অ সমেয়র জ িসাপুর মালেয়িশয়ার
অংশ হেয়িছল কারণ এরা সবাই একই িিটশ ঔপিনেবিশক শাসন ারা শািসত হেয়েছ। ঔপিনেবিশকতা এইভােব াধীনতা
এবং রাের অা ধারণার িবপরীেত রাসমূেহর সীমানা এবং এেদর বাবতােক িনধারণ করেত সাহায কেরেছ।
নতুন রােলা ায়শ িবদমান জািততািক পিরিচিত বা সাদৃ যমন ‘ইরাকী’ বা ‘িসিরয়’ ইতািদ পিরিচিতেক আীকরণ
কের। আবার অেনক সময় নতুন জাতীয়তা আিবার কের, যমন জদান ও মালেয়িশয়ার ে যা হেয়েছ। এটা করার উে
জাতীয়তাবাদী আদেশর সৃি করা যা রা গঠনেক শিশালী করেব। এই িয়ািট িতেযাগী সংখালঘুেদর জািতগত পিরচয়
চাপা দয় এবং সেলােক জাতীয়তাবাদী আদেশ উীত হেত বাধা দয়। ইরান, ইরাক ও তুর িদ পিরচয়িট জাতীয়াতাবােদ
পিরণত হেত যন না পাের তার জ সবাক চা কেরেছ। ইরান িদেদরেক ইরানী পিরচেয়র অভু করেত চেয়েছ, তুর
তােদরেক “মাউেটন তুিক" িহসােব িচিত কেরেছ। রা গঠন িনেয় পরীােলার সফলতা িনভর কেরেছ জাতীয় চতনার িবকাশ
কতটু সফল িছল তার উপর। এিট আবার জাতীয়তাবাদ গঠেনর িভি জািততািক পিরচেয়র শির ওপর িনভরশীল। সমেয়র
সােথ সােথ জািতগত ও সীমানার সংায়নই জাতীয় পিরিচিত গঠেনর সীমােরখা তির কের, তারা িশকড় িবার কের এবং
ইিতহাস জুেড় ঐকব মুসিলম িবের ৃিতেক ছািপেয় ধমিনেরেপ ও শিশালী রাজৈনিতক চতনা সৃি কের। ঔপিনেবিশক
শি সবত আিলক সীমানা য দীঘায়ী ভাব ফেলেছ তা চায়িন, িক বােব এই সীমানােলাই ভিবত রা গঠেনর সােথ
এেট গেছ ।
ভৗেগািলক িবভাজনেলাও িবিভ মুসিলম রােলার মেধ সমার সৃি কেরেছ যারা একই অেলর একেচিটয়া অিধকার দািব
কের। উদাহরণপ, জডান ও িসিরয়া, াধীনতার র িদেক বৃহৎ িসিরয়া পুনগঠন করার িদেক উভেয়ই নজর দয়। জডান
আবার পােলাইন এবং মেরাো অিদেক মৗিরতািনয়া এবং আলেজিরয়ার িকছু অংেশর দািব অবাহত রেখিছল। িসিরয়া ও
তুর আেলকজাোর (ইাান) সাবেভৗমের জ লড়াই কেরেছ; ইরান ও ইরাক শাত আল আরব চােনেলর
ওপর; িমশর ও দান নীল নদীর পািনর উপর; পািকান ও আফগািনান ডুরাড লাইেনর উপর; কাীেরর উপের পািকান ও
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ভারত; সৗিদ আরব ও কাতার এবং সৗিদ আরব ও সংযু আরব আিমরাত সীমাের মদান ও তল ের উপর; িলিবয়া ও
চাদ তােদর সীমা অেল এবং ইরান ও সংযু আরব আিমরাত তুনব ও আবু মুসা ীেপর উপর তােদর অিধকার দাবী কের।
িকছু িকছু ে, িকছু মুসিলম রাের অি িতেবশীেদর ারা মিকর সুখীন হেয়েছ, কারণ তারা মুসিলম রােক
উপিনেবশবােদর এক কৃিম সৃি িহেসেব দেখেছ। লবানেনর িত িসিরয়ার দািব, নাইর িত মালেয়িশয়ার, (সািতক
পয), েয়েতর িত ইরােকর এবং পিম সাহারার িত মেরাোর দাবী এর উদাহরণ। সীমানা রািলর আকৃিত িদেয়েছ বেট
তেব তােদর কাযকািরতার িনয়তা িদেত পােরিন। যিদও ঔপিনেবিশক কতৃপ সীমানা বঁেধ িদেয়িছল িক সই সীমানািলর
মধ বসবাসরত মােষর মধ একিট জাতীয় সংৃিতর অধীেন ঐকব করার চা কেরিন বলেলই চেল। ায়শ তারা এর িঠক
এর উোটাই কেরিছল; িবিভ জািত, ভাষা, ধমীয় বা উপজাতীয় গাীিলর মেধ িতেযািগতােক উৎসািহত কের
ঔপিনেবিশক শিিল তােদর িনয়ণ বজায় রাখেত চাইত। মুসিলম ভূখের আিলক িবভিেক তাই কউ চােল কেরিন
বরং তা জাতীয় িবাি ও ভিবত জাতীয় সমােজর ভােনর জ িনয়ামক িহেসেব কাজ কেরেছ।
একই রাের মেধ অভু িক একই জািত িহেসেব ঐকব না হওয়া জনেগাী ও অেলর মেধ অিমমাংিসত সমা রাের
সীমানািলর িত চােলের সৃি কেরেছ। লবানেনর কনেফশনাল উেজনা; নাইেজিরয়া, পািকান ও মালেয়িশয়ােত জািতগত
ও ধমীয় সংঘষ; এবং ইরান, ইরাক এবং তুরে িদেদর রবা ঔপিনেবিশক শিেদর অংিকত সীমানার িভিেত রা গঠেনর
ফেল সৃ সমার উদাহরণ। তবুও, এই সমািলর মেধ কানিটই "ইসলােমর" পুনজাগরণ করার েচার ফলপ নয়।
বরং, মুসিলম রাজৈনিতক সেচতনতার মেধ জাতীয়তাবােদর এতটাই াবল য পািকান রা ইসলােমর নােম তির করা
হেয়িছল, তা ১৯৭১ সােল আবার জািতগতভােব িবভ হয় পািকান ও বাংলােদশ নামক ই রাে। যিদও সমায় আ,
তবুও আিলক ধারণা এবং মুসিলম রাের বাবতা আজও উপিনেবিশক ছাঁেচই অবাহত আেছ।
[এই বিট জন এসপিসেটা সািদত The Oxford History of Islam এর একিট বুক চাার এর অংশিবেশষ। আহী
পাঠকগণ সূণ লখািট পড়েত চাইেল ঐ িটেত ভািল নােসর এর লখা চাারিট দখেত পােরন। - সাদক]
সূঃ European Colonialism and the Emergence of Modern Muslim States

ভািল রজা নাসর

ভ্যািল েরজা নাসর জন হপিকন্েসর স্কুল অব অ্যাডভান্সড
স্টািডেজর (SAIS) িডন। ২০১২ সােল জন হপিকন্েস েযাগদােনর
পূর্েব িতিন Fletcher School of Law and Diplomacy-েত মধ্য
পূর্ব ও দক্িষণ এশীয় িবষয়ক প্রেফসর িছেলন। িতিন মুসিলম
িবশ্েব সমসামিয়ক ইসলাম ও এর সােথ রাজৈনিতক সম্পর্েকর ওপর
একজন িবেশষজ্ঞ। েযসব বই িনেয় িতিন কাজ কেরেছন েসগুেলার মােঝ
রেয়েছঃ The Shia Revival (Norton, 2007), The Islamic Leviathan:
Islam and the Making of State Power (Oxford University Press,
2001); Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (Oxford
University Press, 1996); The Vanguard of the Islamic Revolution
(University of California Press, 1994)। এছাড়াও িতিন Oxford
Dictionary of Islam (Oxford University Press, 2003) এর এিডটর ও
Expectation of the Millennium: Shi`ism in History (SUNY Press,
1989) এর েকা-এিডটর িহেসেব কাজ কেরেছন।
বর্তমােন িতিন তুরস্ক, ইরান, পািকস্তান ও ইন্েদােনিশয়ার
পিরবর্তন ও এর সােথ ইসলািমজম িবতর্েকর িবষয় িনেয় তুলনামূলক
গেবষণার কাজ করেছন।
ভ্যািল েরজা নাসর Tufts University েথেক ১৯৮৩ সােল অনার্স
কেরেছন, মাস্টার্স কেরেছন Fletcher School of Law and
Diplomacy েথেক ১৯৮৪ সােল এবং িপএইচিড কেরেছন Massachusetts
Institute of Technology (MIT) েথেক ১৯৯১ সােল।
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