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আরব িব জুেড় আধুিনক জািতরাের উব ও িবকাশ ঘেটেছ একিট দয়িবদারক ও মমদ িয়ার মধ িদেয়। একেশা বছর
পূেব ায় পুেরা আরব অলই ওসমানী িখলাফেতর অংশ িছেলা। ওসমানী িখলাফত িছেলা ইাুল কিক একিট বৃহৎ
বজািতক রা। আজেক আরব িবের কান রাজৈনিতক মানিচের িদেক তাকােল মেন হয় যন এটা একটা জিটল িজগস
পাজল। িবংশ শতাীর র িদেক বশ িকছু জিটল ঘটনার জর ধের ওসমানী িখলাফেতর পতন হয় এবং এই নতুন রাসমূেহর
উান ঘেট। মধােচর বুক িচেড় ব সীমানায় িবভ এ রাসমূহ মুসলমানেদর পরর থেক িবি কের রেখেছ। এই
পিরণিতর িপছেন অেনকেলা িভ িভ কারণ রেয়েছ। তেব এেে এ অেলর রাজনীিতর সােথ সৃ অ যেকান শির
তুলনায় বৃিটশেদর ভূিমকা িছেলা অিধক। বৃিটশরা িতনিট আলাদা আলাদা চুি সাদন কের, আর এই িতনিট চুিেত উেিখত
িতিতেলা িছেলা পরেরর সােথ সাংঘিষক। এর ফলিতেত এক ধরেণর রাজৈনিতক িবশৃলা জ নয়, যা মুসিলম
িবের িবশাল একিট অংশেক খড-িবখড কের ফেল।
১ম িবযুের িবারঃ ১৯১৪ সােলর ীকােল ইউেরােপ যু  হয়। জিটল কৃিতর িমতা, সামিরক অ িতেযািগতা,
ঔপিনেবিশক আকাা এবং সরকারেলার সেবা পযােয়র অবাবাপনা [পৃিথবীেক] এ ংসাক যুের িদেক ঠেল দয়,
যখােন ১৯১৪-১৯১৮ সােলর মেধ ায় ১ কািট ২০ লাখ মাষ াণ হারায়। এ যুে িমশি িছেলা বৃিটশ ,  ও
রািশয়ানরা এবং অশি গেড় উেঠিছেলা জামািন ও অিয়া-হাংেগিরর সমেয়। েত ওসমানী িখলাফত যুে িনরেপ
থাকার িসা নয়। যুরত অা জািতর তুলনায় শিমার িদক থেক ওসমানীরা িপিছেয় িছেলা; তপির বমুখী অভরীণ
ও বিহঃ মিকর কারেণ তারা ভতর থেকই বশ ভুর অবায় িছেলা। ইিতহােসর এ পযােয় ওসমানী খিলফা/লতান কবল
নােমমা শাসক িছেলন। ১৯০৮ সােল সবেশষ শিশালী লতান িতীয় আবল হািমেদর মতাচুত হওয়ার মধ িদেয় দেশর
শাসনভার মূলত "িতন পাশার" নতৃাধীন সামিরক সরকােরর িনয়েণই িছেলা। তারা িছেলা সলার পাাতপী প ‘ইয়ং
টাক’দর দলভু। অথৈনিতকভভােবও তােদর অবা িছেলা শাচনীয়; ইউেরাপীয় শিেলার কােছ তােদর দনা িছেলা চুর,
যা ওই মূেত তােদর পে পিরেশাধ করা সব িছেলা না। িমশির পে যাগ দওয়ার চা কের তাখাত হওয়ার পের
ওসমানীরা ১৯১৪ সােলর অোবের অশির পে যাগদান কের।
বৃিটশরা তাৎিণকভােবই ওসমানী সাাজেক খড-িবখড কের মধােচ িনেজেদর সাাজ িবােরর পিরকনা  কের।
১৮৮৮ সাল থেক িমশর এবং ১৮৫৭ সাল থেকই ভারেতর উপর তােদর িনয়ণ িতিত িছেলা। ওসমানী মধােচর অবান
িছেলা এই ইিট পূণ উপিনেবেশর মাঝখােন। ফেল বৃিটশরা িবযুের েযােগ এ অেলর দখল নওয়ার জ বপিরকর
হেয় ওেঠ।
আরব িবোহঃ বৃিটশেদর অতম কৗশল িছেলা ওসমানী লতানােতর শাসনাধীন আরব জনগণেক সরকােরর িবে দাঁড়
কিরেয় দওয়া। আরব উপীেপর পিমাল হজােজ তারা একজন আহী সাহাযকারীও পেয় যায়। মার আিমর শরীফ
হাসাইন িবন আলী ওসমানীেদর িবে িবোহ করার জ িিটশ সরকােরর সােথ চুিেত আব হন। অ মুসলমানেদর
িবে িবেদশী িিটশেদর সােথ তার চুিব হওয়ার কারণ কী িছেলা তা িনিতভােব জানা যায় না। তেব তাঁর িবোেহর
সাব কারণ হেত পাের- িতন পাশার তুিক জাতীয়তাবাদী লসমূেহর িত অসমথন, ওসমানী সরকােরর সােথ বিগত
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িবেরাধ অথবা িনজ রাজলােভর আকাা। কারণ যা-ই হেয় থাক না কন, শরীফ হাসাইন িিটশেদর সােথ জাটব হেয়
ওসমানী সরকােরর িবে িবোেহর িসা নন। িবিনমেয় িিটশরা অিধকতর সংগিঠত ওসমানী সনাবািহনীর িবে লড়াইেয়
িবোহীেদরেক অথ ও অ সহায়তা দওয়ার িতিত দয়। িিটশরা আেরা িতিত দয় য, যুের শেষ তােক সম আরব
উপীপবাপী আরব রাজ দান করা হেব, যার মেধ িসিরয়া ও ইরাকও অভু থাকেব।
য িচিঠেলার মাধেম এই ই প িবোহ িবষয়ক আলাপ আেলাচনা ও দরকষাকিষ করিছেলা, তা ইিতহােস মাকেমহন-সাইন
পিবিনময় নােম পিরিচত। কননা শরীফ হাসাইন মূলত িমশের িনযু িিটশ হাইকিমশনার ার হনির মাকেমহেনর সােথই
যাগােযাগ করিছেলন। ১৯১৬ সােলর জুন মােস শরীফ হাসাইন তাঁর সশ বইন বািহনী িনেয় হজাজ থেক ওসমানীেদর
িবে যুের জ বিড়েয় পেড়ন। কেয়ক মােসর মেধই আরব িবোহীরা িিটশ সনা ও নৗবািহনীর সহায়তায় জা ও
মাসহ হজােজর বশ কেয়কিট শহর দখল কের িনেত সম হয়। বৃিটশরা স, অ, অথ, পরামশদাতা (িবখাত লের অফ
এরািবয়াসহ) ও পতাকা ভৃিত িদেয় িবোহীেদর সাহায কের। িমশের অবানরত িিটশরা আরবেদর যুে ববহােরর জ
একিট পতাকাও তির কের যা "আরব িবোেহর পতাকা" নােম পিরিচত। এই পতাকা-ই পরবতীেত জদান, িফিলিন, দান,
িসিরয়া ও েয়তসহ অা আরব দেশর পতাকা তিরর সময় মেডল িহেসেব ববত হয়। ১৯১৭ ও ১৯১৮ সােলর িদেক থম
িবযু একটা পিরণিতর িদেক এিগেয় যেত থােক, এ সময় আরব িবোহীরাও ওসমানীেদর কাছ থেক বশ কেয়কিট পূণ
শহর দখল কের িনেত সমথ হয়। জজােলম ও বাগদাদ দখেলর মাধেম বৃিটশরা িফিলিন ও ইরােকর িদেক অসর হেল,
আরবরা আান ও আকাবা দখেলর মাধেম তােদর সহায়তা দান কের। একথা উেখ করা জির য, আরব িবোহ আরব
জনেগাীর অিধকাংেশরই সমথনপু িছেলা না। এিট িছেলা িকছু নতার নতৃে কেয়ক হাজার গাীয় লােকর একিট ু
আোলন, যােদর উে িছেলা ীয় মতার সার। আরব জনগেণর একিট িবশাল অংশ এ সংঘষ থেক দূের থােক এবং
িবোহী গাী িকংবা ওসমানী সরকার কাউেকই সমথন দান থেক িবরত থােক। শরীফ হাসাইেনর িনজ আরব রাজ তিরর
য পিরকনা তা সফল হেত পারেতা, যিদ না বৃিটশরা অ িকছু েপর সােথ িভ িকছু িতিতেত আব হেতা।
সাইকস-িপকট চুিঃ আরব িবোহ  হওয়ার পূেব িকংবা শরীফ হাসাইন িনজ আরব রা িতার পূেবই বৃেটন ও া
অ নীলনকশা আঁকেত  কের। ১৯১৫-১৬ সােলর শীেত বৃেটেনর মাক সাইকস এবং াের াঁেসায়া জজ িপকট নামক
ইজন টনীিতক গাপেন িমিলত হন ওসমানী শাসন পরবতী আরব িবের ভিবত িনধারেণর জে। সাইকস-িপকট চুি
নােম পিরিচত এ চুির মাধেম বৃেটন ও া আরব িবেক িনেজেদর মেধ ভাগ বােটায়ারা কের নওয়ার বাপাের সমেঝাতায়
পৗঁছায়। এর মাধেম আজেকর িদেন ইরাক, েয়ত ও জদান নােম পিরিচত এলাকােলার িনয়ণ লাভ কের বৃেটন এবং আধুিনক
িসিরয়া, লবানন ও দিণ তুরের িনয়ণ লাভ কের া। জােয়ািন আকাার কথা িবেবচনায় রেখ িফিলিেনর বাপাের
পরবতীেত িসা নওয়ার সমেঝাতা হয়। বৃেটন ও াের িনয়ণাধীন িকছু এলাকায় আরবেদর  মাায় ায়শাসেনর
েযাগ দওয়া হয়, যিদও এ ধরেণর আরব রাজেলার উপর ইউেরাপীয় িনয়ণ যন হাতছাড়া না হয় তাও িনিত করা হয়।
আর অা এলাকায় বৃেটন ও াের পুণ িনয়েণর িতিত দয়া হয়। থম িবযু পরবতী মধােচর ভাগ িনধারেণর
জ সািদত এ চুি গাপন থাকার কথা থাকেলও তা ১৯১৭ সােলর িদেক জনসুেখ চেল আেস, যখন রািশয়ার বলেশিভক
সরকার তা কাশ কের দয়। সাইকস-িপকট চুি শরীফ হাসাইনেক দওয়া বৃিটশেদর িতিতর সােথ সরাসির সাংঘিষক
িছেলা। ফেল এ িনেয় আরব ও বৃিটশেদর মেধ এক ধরেণর উেজনাকর পিরিিতর সৃি হয়। অব এিটই িিটশেদর করা
সবেশষ সাংঘিষক চুি িছেলা না।
বলেফার ঘাষণাঃ মধােচর রাজৈনিতক মে শীলব হেত চাওয়া আেরকিট প িছেলা জােয়ািনরা। জােয়ািনজম হেলা
একিট রাজৈনিতক আোলন যা িফিলিেনর পিব ভূিমেত একিট ইিদ রা িতার আান জানােতা। এ আোলন  হয়
১৯ শতেক যার উে িছেলা ইউেরােপর বাইের ইিদেদর জ একিট আবাসভূিম খুঁেজ বর করা। ইিদেদর অিধকাংশই বাস
করেতা জামািন, পালাড ও রািশয়ায়। থম িবযু চলাকালীন সমেয় জােয়ািনরা িিটশ সরকারেক চাপ দওয়ার িসা
নয় যােত কের তারা যু শষ হওয়ার পর িফিলিেন ইিদেদর বসিত াপেনর েযাগ দয়।
বৃিটশ সরকােরর অভেরও অেনেক এই আোলেনর িত সহাভূিতশীল িছেলা। এেদর মেধ একজন িছেলন বৃেটেনর
পররামী আথার বলেফার। ১৯১৭ সােলর ২ নেভর িতিন জােয়ািন সদােয়র নতা বারন রথচাইের কােছ একিট িচিঠ
পাঠান। িফিলিেন ইিদ রা িতার য জােয়ািন ল, এ িচিঠেত তার িত বৃিটশ সরকােরর আািনক সমথেনর ঘাষণা
দওয়া হয় এভােবঃ "বৃিটশ সরকার িফিলিেন ইিদ জনেগাীর জ একিট জাতীয় বসিত াপেনর বাপারিট ইিতবাচক দৃিেত
দেখ এবং এ ল অজনেক সহজতর করার জ সেবা েচা চািলেয় যােব। এ িবষয়িটও পিরার থােক য, িফিলিেন
বসবাসরত অ-ইিদ সদােয়র নাগিরক ও ধমীয় অিধকার লিত হয় অথবা অা দেশ বসবাসরত ইিদেদর অিধকার ও
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রাজৈনিতক মযাদা ু হয় এরকম িকছুই করা হেব না।"
িতনিট সাংঘিষক চুিঃ অতএব দখা যাে য, ১৯১৭ সােলর মেধই বৃেটন িতনিট িভ পের সােথ িভ িভ িতনিট চুি
সাদন কেরেছ যেলােত আরব িবের রাজৈনিতক ভিবত িনেয় িতনিট িভ িতিত দখা যায়। একিদেক আরবরা জার
িদেত থােক যন শরীফ হাসাইেনর মাধেম িতত আরব রাজ তারা পায়। আবার া ও বৃেটন িঠক একই অল িনেজেদর
মেধ ভাগ বােটায়ারা কের নওয়ার নীল নকশা করেত থােক। আবার অিদেক জােয়ািনরাও বলেফার িতত িফিলিন
পাওয়ার  দখেত থােক।
১৯১৮ সােল িমশির িবজয় ও ওসমানী লতানােতর পতেনর মধ িদেয় যু শষ হয়। যিদও ওসমানীরা ১৯২২ সাল পয
এবং িখলাফত ১৯২৪ সাল পয নােমমা িটেক িছেলা, এ সময় ওসমানীেদর শাসনাধীন পুেরাটা অলই ইউেরাপীয়েদর দখেল
চেল যায়। যু শষ হয়; িক মধােচর ভিবত িতনিট িভ পের িবেরােধ আটকা পেড়। িক কান প এ িবেরােধ জয়লাভ
কের?
কৃতপে কান পই তারা যা চেয়িছেলা তা পূণাভােব পায় িন। থম িবযুের পর লীগ অফ নশনস গিঠত হয়। এর
অতম কাজ িছেলা অিধকৃত ওসমানী অলেলার ভাগ বােটায়ারা করা। লীগ অফ নশনস মােডট আকাের আরব িবেক
অেনকেলা ভােগ ভাগ কের। িতিট মােডটেক িিটশ অথবা  শাসেনর অধীন করা হয় ততিদেনর জ, "যেতািদন পয
না তারা িনভর হেত পারেছ"। মধােচর আধুিনক রাজৈনিতক মানিচে য সীমানােলা দখা যায়, তা লীগ অফ নশনস’রই
িনধারণ করা। ওই অেল বসবাসকারী জনেগাীেদর কান মতামত ছাড়াই এই সীমানােলা টানা হয়। এমনিক নৃতািক,
ভৗগিলক অথবা ধমীয় সীমানার কথাও এখােন িবেবচনায় রাখা হয় িন। এ সীমানা িছেলা পুেরাপুির াচারী। এিট উেখ করা
জির য, এমনিক আজেকও মধােচর রাজৈনিতক সীমানােলা অেনকেলা িভ িভ জািতেগাীর উপিিত িনেদশ কের না।
বর ইরাকী, িসরীয়, জদািন িকংবা অেদর মধকার পাথকসমূহ সূণেপ ইউেরাপীয় ঔপিনেবিশক শিেদর তির করা,
যােদর উে িছেলা আরবেদর বধািবভ কের পরেরর মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয় দওয়া।
মােডট ববার মাধেম বৃেটন ও া তােদর আকািত মধােচর িনয়ণ লাভ কের। শরীফ হাসাইেনর ে তার ছেলরা
বৃিটশ "রার" অধীেন মােডটেলােত শাসনকাজ পিরচালনা করার েযাগ পায়। ি ফয়সালেক ইরাক ও িসিরয়া এবং ি
আুাহেক জদােনর রাজা বানােনা হয়, যিদও কাযত এই অলেলার কৃত কতৃ িছেলা বৃেটন ও াের হােত। জােয়ািনরা
বৃিটশ সরকােরর কাছ থেক িকছু শতসােপে িফিলিেন বসিত াপেনর অমিত লাভ কের। বৃিটশরা িফিলিেন বসবাসকারী
আরবেদর াপােত চায় িন; তাই তারা িফিলিেন অিভবাসেন আহী ইিদেদর অমিত দােনর ে িনিদ সংখা বঁেধ
দওয়ার চা কের। এেত জােয়ািনরা েপ যায় এবং ১৯২০ এর দশক থেক  কের চিেশর দশক পয তারা অৈবধ
পেথ িফিলিেন পািড় জমােত থােক। এেত আরবরাও িবু হেয় ওেঠ, কননা এ অিভবাসন তােদর দৃিেত তােদর ভূিমেত এক
ধরেণর অেবশ িহেসেব িতভাত হয়— য ভূিম ১১৮৭ সােল সালাহউিন আইয়ুবী কতৃক মু হওয়ার পর থেক তােদর
িনেজেদর ভূিম িহেসেবই িবেবিচত হেয় আসিছেলা। থম িবযুোর য রাজৈনিতক িবশৃলা এ অেল বৃেটন তির কেরিছেলা
তা আজও িবদমান। পরর সাংঘিষক চুিসমূহ এবং এেলার ফলিতেত তির হওয়া রাসমূহ মুসলমানেদর পরর থেক
িবি কের দয়। মুসলমানেদর মধকার অৈনক ও িবেভদ পুেরা মধাচ জুেড় রাজৈনিতক অিিতশীলতা তির কের।
একিদেক জােয়ািনজেমর উান আর অিদেক মুসলমানেদর মধকার অৈনক— এ ইেয়র ফেল সামিকভােব মধাচ জুেড়
নীিত সরকার ও অথৈনিতক সংকট কট হেয় উেঠ। মুসিলম িবে বৃিটশেদর আেরািপত এই িবভাজন ও িবেভদ একেশা
বছর আেগ সৃি করা হেলও তা আেজা শিশালীভােব উপিত।
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সূঃ Lost Islamic History

িফরাস আল-খািতব
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িফরাস আল-খািতব ইিলনয় িবিবদালয় থেক ইিতহােস বােচলস এবং িশকােগা িবিবদালয়
থেক িমডল ইাণ ািডেজ মাাস স কেরন। বতমােন িতিন Near Eastern
Languages and Civilizations িবভােগ ওসমানীেদর বুিবৃিক ইিতহাস এবং ইসলামী
আইনতের উপর িপএইচিড করেছন। তাঁর রিচত বই Lost Islamic History: Reclaiming
Muslim Civilization from the Past ২০১৪ সােল কািশত হয়।
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