আরবেদর হিটেয় েযভােব ইসরােয়ল
রাষ্ট্েরর জন্ম হেয়িছল
অনলাইন েডস্ক ॥ িফিলস্িতেনর গাজা েথেক দুই মাইল উত্তের িকবুটস
এলাকা। এখােন ১৯৩০’র দশেক েপাল্যান্ড েথেক আসা ইহুদীরা কৃিষ
খামার গেড় তুেলিছল।
ইহুিদেদর পােশই িছল িফিলস্িতনী আরবেদর বসবাস। েসখােন আরবেদর কৃিষ
খামার িছল। তারা কেয়ক শতাব্দী ধের েসখােন বসবাস করিছল।
েস
সময়
মুসলমান
বন্ধুত্বপূর্ণ িছল।

এবং

ইহুদীেদর

মধ্েয

সম্পর্ক

েমাটামুিট

িকন্তু ১৯৩০’র দশেক িফিলস্িতনীরা বুঝেত পারেলা েয তারা ধীের-ধীের
জিম হারাচ্েছ। ইহুিদরা দেল-দেল েসখােন আেস এবং জিম ক্রয় করেত
থােক।
ইসরােয়ল রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠার সময় প্রায় সাত লােখর মেতা
িফিলস্িতনী বাস্তু-চ্যুত হেয়েছ। তারা েভেবিছল দ্রুত সমস্যার
সমাধান হেল তারা বািড় িফের আসেত পারেব।
িকন্তু ইসরােয়ল তােদর আর কখেনাই বািড়েত িফরেত েদয়িন।
ইসরােয়েলর সােবক প্েরিসেডন্ট িশমন েপেরজ বছর দেশক আেগ িবিবিস’র
সােথ এক সাক্ষাৎকাের বেলিছেলন, িফিলস্িতনেদর েকন এই দশা হেলা
েসজন্য তােদর িনেজেদরই প্রশ্ন করা উিচত।
িম: েপেরজ বেলন, “অিধকাংশ জিম িফিলস্িতনেদর হােতই থাকেতা। তােদর
একিট আলাদা রাষ্ট্র হেতা। িকন্তু তারা েসিট প্রত্যাখ্যান কেরেছ।
১৯৪৭ সােল তারা ভুল কেরেছ। আমরা েকান ভুল কিরিন। তােদর ভুেলর
জন্য আমরা েকন ক্ষমা চাইেবা?”
১৮৯৭ সাল েথেকই ইহুিদরা
রাষ্ট্র গেড় তুলেত।

েচেয়িছেলন

িনেজেদর

জন্য

আলাদা

একিট

১৯১৭ সােল েথেক ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত িফিলস্িতেনর ভূিম ব্িরেটেনর
িনয়ন্ত্রেণ িছল।

১৯১৭ সােলর নেভম্বর মােস তুরস্েকর েসনােদর হাত েথেক েজরুজােলম
দখল কের ব্িরেটন।
তখন ব্িরিটশ সরকার িসদ্ধান্ত িনেয়িছল েয িফিলস্িতেনর মািটেত
ইহুিদেদর জন্য একিট আলাদা রাষ্ট্র গঠেনর জন্য সহায়তা করেব।
ব্িরেটেনর তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার েজমস েবলেফার
িবষয়িট জািনেয় িচিঠ িলেখিছেলন ইহুিদ আন্েদালেনর েনতা ব্যারন
রটসচাইল্ডেক।
তৎকালীন
ব্িরেটেনর
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর
িডক্লােরশন’ িহেসেব পিরিচত।

েস

িচিঠ

‘েবলেফার

ইহুদীেদর কােছ ব্িরেটন প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল েয িফিলস্িতেনর জিমেত
তােদর জন্য একিট রাষ্ট্র গঠেনর সুেযাগ কের িদেব।
যিদও েরামান সময় েথেক ইহুিদেদর েছাট্ট একিট ধর্মীয় েগাষ্ঠী েস
জায়গায় বসবাস করেতা।
ইউেরােপ ইহুদীেদর প্রিত েয েনিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগ িছল েসিট তােদর
একিট িনজস্ব রাষ্ট্র গঠেনর ভাবনােক আেরা তরান্িবত কেরেছ।
১৯৩৩ সােলর পর েথেক জার্মািনর শাসক িহটলার ইহুিদেদর প্রিত কেঠার
হেত শুরু কেরন।
ইেতামধ্েয জাহােজ কের
ভূখণ্েড আসেত থােক।

হাজার

হাজার

ইহুিদ

অিভবাসী

িফিলস্িতনী

তখন িফিলস্িতনী আরবরা বুঝেত পাের েয তােদর অস্িতত্ব হুমিকর মুেখ
পড়েছ।
িফিলস্িতনী আরবরা িনেজেদর অস্িতত্ব িটিকেয় রাখার জন্য িবদ্েরাহ
কের। তােদর হামলার লক্ষ্যবস্তু হেয়িছল ব্িরিটশ ৈসন্য এবং ইহুিদ
নাগিরকরা।
িকন্তু আরবেদর
ৈসন্যরা।

েস

িবদ্েরাহ

কেঠার

হােত

িফিলস্িতনেদর
উপর
ব্িরিটশ
ৈসন্যরা
এেতা
চািলেয়িছল েয আরব সমােজ ভাঙন ৈতির হেয়িছল।

দমন

কেরেছ

কেঠার

ব্িরিটশ

দমন-পীড়ন

ইহুদীরা তােদর জন্য একিট আলাদা রাষ্ট্র গঠেন বদ্ধপিরকর
ব্িরেটেনর সহায়তায় েস অনুযায়ী তারা কাজ এিগেয় িনচ্িছল।

িছল।

১৯৩০’র দশেকর েশেষর িদেক ব্িরেটন েচেয়িছল িহটলােরর নাৎিস বািহনীর
িবরুদ্েধ মধ্যপ্রাচ্েয তােদর অবস্থান েজারােলা করেত।
েসজন্য আরব এবং ইহুদী- দু’পক্ষেকই হােত রাখেত েচেয়েছ ব্িরেটন।
১৯৩৯ সােলর মাঝামািঝ ব্িরেটেনর সরকার একিট শ্েবতপত্র প্রকাশ কের
েযখােন বলা হেয়িছল পরবর্তী পাঁচ বছেরর জন্য পঁচাত্তর হাজার ইহুিদ
অিভবাসী আসেব িফিলস্িতনী ভূখণ্েড। অর্থাৎ সংখ্যা কিমেয় আনা
হেয়িছল।
ব্িরেটেনর এ ধরেনর পিরকল্পনােক ভােলাভােব েনয়িন ইহুিদরা। তারা
একই সােথ ব্িরেটন এবং িহটলােরর িবরুদ্েধ লড়াই করার পিরকল্পনা
কের।
তখন ৩২ হাজার ইহুিদ ব্িরিটশ েসনাবািহনীেত েযাগ েদয়। েসখান েথেক
সামিরক প্রিশক্ষণ িনেয় ইহুিদ
িবরুদ্েধ লড়াই শুরু কের।

ৈসন্যরা

ব্িরেটন

এবং

আরবেদর

দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধর সময় িহটলােরর বািহনীর দ্বারা লাখ-লাখ ইহুিদ
হত্যাকাণ্েডর পর নতুন আেরক বাস্তবতা ৈতির হয়।
১৯৪৫ সােল দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ েশষ হবার পর েযসব ইহুিদ েবঁেচ
িছেলন তােদর জন্য জন্য কী করা যায় েসিট িনেয় আেলাচনা শুরু হয়।
তখন িফিলস্িতনী ভূখণ্েড ইহুদীেদর জন্য একিট আলাদা রাষ্ট্র গঠেনর
িচন্তা আেরা েজারােলা হয়।
আেমিরকার
তৎকালীন
প্েরিসেডন্ট
হ্যাির
ট্রুম্যান
রাষ্ট্েরর পক্েষ েজারােলা অবস্থান তুেল ধেরন।

ইসরােয়ল

িম: ট্রুম্যান েচেয়িছেলন িহটলােরর হাত েথেক েবঁেচ যাওয়া এক লক্ষ
ইহুিদেক অিত দ্রুত িফিলস্িতেনর ভূখণ্েড জায়গা েদয়া েহাক।
িকন্তু ব্িরেটন বুঝেত পারিছল েয এেতা িবপুল সংখ্যক
িফিলস্িতনী ভূখণ্েড িনেয় েগেল েসখােন গৃহযুদ্ধ হেব।

ইহুিদেদর

এ
সময়
ইহুিদেদর
সশস্ত্র
দলগুেলা
ব্িরিটশ
ৈসন্যেদর
িফিলস্িতেনর িবিভন্ন জায়গায় হামলা চালােনা শুরু কের।

উপর

তখন ইউেরাপ েথেক িফিলস্িতেনর উদ্েদশ্েয জাহােজ েবাঝাই হেয় আসা
হাজার-হাজার ইহুিদেদর বাধা েদয় ব্িরিটশ বািহনী। িকন্তু তােত খুব
একটা লাভ হয়িন।
ইহুিদ সশস্ত্র দলগুেলা
মাত্রা বািড়েয় েদয়।

ব্িরিটশ

বািহনীর

উপর

তােদর

আক্রমেণর

তােদর উদ্েদশ্য িছল এমন একিট পিরস্িথিতর ৈতির করা যােত ইহুিদ
রাষ্ট্র গঠেনর জন্য ব্িরেটন এবং আন্তর্জািতক সম্প্রদায় দ্রুত
িসদ্ধান্ত েনয়। তখন সমাধােনর জন্য ব্িরেটেনর উপর চাপ বাড়েত
থােক।
এরপর বাধ্য হেয় ব্িরেটন িবষয়িটেক জািতসংেঘ িনেয় যায়।
১৯৪৭

সােলর

নেভম্বর

মােস

িফিলস্িতেনর

ভূখণ্েড

দু’িট

রাষ্ট্র

গঠেনর িসদ্ধান্ত েনয় জািতসংঘ। একিট ইহুিদেদর জন্য এবং অন্যিট
আরবেদর জন্য।
ইহুিদরা েমাট ভূখণ্েডর ১০ শতাংেশর মািলক হেলও তােদর েদয়া হয় েমাট
জিমর অর্েধক। িকন্তু আরবেদর জনসংখ্যা এবং জিমর মািলকানা িছল
আরবেদর দ্িবগুণ।
স্বভাবতই

আরবরা

এ

িসদ্ধান্ত

েমেন

েনয়িন।

তারা

জািতসংেঘর

এ

িসদ্ধান্ত খািরজ কের েদয়।
িকন্তু িফিলস্িতনীেদর ভূখণ্েড তখন ইহুিদরা িবজয় উল্লাস শুরু কের।
অবেশেষ ইহুিদরা একিট স্বাধীন ভূখণ্ড েপল। িকন্তু আরবরা অনুধাবন
কেরিছল েয কূটনীিত িদেয় এ সমস্যার সমাধান হেব না।
জািতসংেঘর এ িসদ্ধান্েতর পর আরব এবং ইহুিদেদর মধ্েয দাঙ্গা শুরু
হেয় যায়। তখন িফিলস্িতনী ভূখণ্ড েছেড় যাবার জন্য ব্িরিটশ
ৈসন্যরা িদন গণনা করিছল।
তখন ইহুিদেদর সশস্ত্র দলগুেলা প্রকাশ্েয আসা শুরু কের। তােদর
েগাপন অস্ত্র কারখানাও িছল।
িকন্তু ইহুিদেদর সবেচেয় বড় সুিবধা িছল তােদর িবচক্ষণ েনতৃত্ব।
এর িবপরীেত আরবেদর েকান েনতৃত্ব িছলনা। ইহুদীরা বুঝেত েপেরিছল েয
নতুন রাষ্ট্র গঠেনর পর আরবরা তােদর েছেড় কথা বলেব না। সম্ভাব্য

যুদ্েধর জন্য আেগ েথেকই ৈতির িছল ইহুিদরা।
সবার দৃষ্িট িছল েজরুজােলম শহেরর
খ্িরস্টানেদর জন্য পিবত্র এ জায়গা।
জািতসংঘ েয িসদ্ধান্ত িদেয়িছল
িনয়ন্ত্রেণ থাকার কথা িছল।

িদেক।

েসখােন

মুসলমান,

েজরুজােলম

ইহুিদ

এবং

আন্তর্জািতক

িকন্তু আরব িকংবা ইহুিদ- েকান পক্ষই েসিট েমেন েনয়িন। ফেল
েজরুজােলম শহেরর িনয়ন্ত্রেণর জন্য দু’পক্েষর মধ্েয যুদ্ধ
অিনবার্য হেয় উেঠিছল।
েজরুজােলেম বসবাসরত ইহুদীেদর অবরুদ্ধ কের েরেখিছল আরবরা। অন্য
জায়গার সােথ েজরুজােলেমর েযাগােযাগ িবচ্িছন্ন হেয় যায়।
১৯৪৮ সােলর মার্চ মােস ইহুদীরা আরবেদর উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু
কের।
অেনক

িবশ্েলষক

বেলন,

তখন

ইহুদীরা

আরবেদর

িনশ্িচহ্ন

করার

পিরকল্পনা কেরিছল।
েযেহতু আরবেদর মধ্েয েকান সমন্বয় িছল না েসজন্য ইহুিদরা এেকর পর
এক েকৗশলগত জায়গা দখল কের েনয়।
তখন িফিলস্িতেনর একজন েনতা আল-হুেসইিন িসিরয়া িগেয়িছেলন অস্ত্র
সহায়তার জন্য।
িকন্তু

িসিরয়া

সরকার

িফিলস্িতনেদর

েস

সহায়তা

িদেত

অস্বীকৃিত

জানায়। েসখান েথেক িফের এেস আল হুেসইিন আবােরা যুদ্েধ নােমন। এর
কেয়কিদন পেরই িতিন িনহত হন।
ইহুিদরা যখন তােদর আক্রমেণর মাত্রা বািড়েয় িদেল ১৯৪৭ সােলর
িডেসম্বর মাস নাগাদ বহু িফিলস্িতনী আরব তােদর বািড় ঘর েছেড়
পািলেয় যায়।
ইহুিদ সশস্ত্র গ্রুপগুেলার নৃশংসতা আরবেদর মেন ভয় ধিরেয় েদয়।
অন্যিদেক িফিলস্িতনী সশস্ত্র দলগুেলা ইহুিদেদর উপর কেয়কিট আক্রমণ
চালায়।
িকন্তু ইহুিদেদর ক্রমাগত এবং েজারােলা হামলার মুেখ েভঙ্েগ পড়েত
শুরু কের িফিলস্িতনীরা। তারা বািড়ঘর েছেড় পািলেয় যায়।

অন্যিদেক জর্ডােনর বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং অন্য
সরকার তােদর িনজ েদেশর েভতের চােপ পেড় যায়।

আরব

েদশগুেলার

েসসব েদেশর জনগণ েচেয়িছল, যােত িফিলস্িতনেদর সহায়তায় তারা এিগেয়
যায়।
১৯৪৮ সােলর ১৪ই েম িফিলস্িতন েছেড় চেল যায় ব্িরেটন। একই িদন
তৎকালীন ইহুিদ েনতারা েঘাষণা কেরন েয েসিদন রােতই ইহুিদ
রাষ্ট্েরর জন্ম হেব।
ইসরােয়ল রাষ্ট্েরর জন্েমর এক ঘন্টার মধ্েযই আরবরা আক্রমণ শুরু
কের। একসােথ পাঁচিট আরব েদশ ইসরােয়লেক আক্রমণ কের।
েযসব েদশ একেযােগ ইসরােয়লেক আক্রমণ কেরিছল তারা হচ্েছ – িমশর,
ইরাক, েলবানন, জর্ডান এবং িসিরয়া। তােদর ৈসন্য সংখ্যা িছল প্রায়
ত্িরশ হাজােরর মেতা।
অন্যিদেক ইসরােয়েলর ৈসন্য সংখ্যা িছল প্রায় ৩৫ হাজার।
িকন্তু আরব েদশগুেলার মধ্েয েকান সমন্বয়
েনতৃত্ব এেক অপরেক িবশ্বাস করেতা না।

িছলনা।

তাছাড়া

আরব

েজরুজােলম দখেলর জন্য আরব এবং ইসরােয়েলর মধ্েয চলেছ তীব্র লড়াই।
ইহুিদরা ভাবিছল েজরুজােলম ছাড়া ইহুিদ রাষ্ট্েরর েকান অর্থ েনই।
অন্যিদেক মুসলমানেদর জন্যও েজরুজােলম পিবত্র জায়গা।
তীব্র

লড়াইেয়র

এক

পর্যােয়

ইসরােয়িল

বািহনী

িপছু

হটেত

থােক।

তােদর অস্ত্েরর মজুত েশষ হেয় যায়।
সম্ভাব্য পরাজয় আঁচ করেত েপের ইহুিদরা িনেজেদর শক্িত সঞ্চেয়র
জন্য সময় েনয়।
আর িকছুদূর অগ্রসর হেলই িমশরীয় বািহনী েতল আিবেবর িদেক অগ্রসর
হেত পারেতা। তখন জািতসংেঘর মাধ্যেম যুদ্ধিবরিত কার্যকর হয়।
যুদ্ধিবরিতর সময় দু’পক্ষই শক্িত সঞ্চয় কের। িকন্তু ইসরােয়ল েবিশ
সুিবধা েপেয়িছল। তখন েচেকাস্েলাভািকয়ার কাছ েথেক আধুিনক অস্ত্েরর
চালান আেস ইসরােয়েলর হােত।
যুদ্ধ িবরতী েশষ হেল নতুন কের আরবেদর উপর ঝাঁিপেয় পেড় ইসরােয়িল

বািহনী। একর পর এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল কের েনয় ইহুিদরা।
েতল আিবব এবং েজরুজােলেমর উপর তােদর পূর্ণ িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা
হয়।
জািতসংেঘর মাধ্যেম আেরকিট যুদ্ধ িবরিতর মাধ্যেম েস সংঘাত থােম।
ইসরােয়লী বািহনী বুঝেত পের তারা স্বাধীনতা লাভ করেছ িঠকই িকন্তু
লড়াই এখেনা থােমিন।
১৯৪৭ সােলর নেভম্বর মাস েথেক ১৯৪৯ সােলর জানুয়াির মাস পর্যন্ত ছয়
হাজার ইহুিদ িনহত হেয়িছল।
ইহুিদরা মেন কের তারা যিদ েস যুদ্েধ পরািজত হেতা তাহেল আরবরা
তােদর িনশ্িচহ্ন কের িদেতা।
ইসরােয়িলরা

মেন

কেরন

১৯৪৭

সােল

জািতসংঘ

েসভােব

দু’িট

েদেশর

স্বীকৃিত িদেয়িছল, েসিট যিদ িফিলস্িতনীরা েমেন িনেতা তাহেল
িফিলস্িতন এবং ইসরােয়ল নােমর দুিট েদশ এখন পাশাপািশ শান্িতপূর্ণ
অবস্থান করেতা।
আরব েদশগুেলার মধ্েয পারষ্পিরক আস্থা না থাকার কারেণই ১৯৪৮ সােলর
যুদ্েধ তারা পরািজত হেয়েছ এবং ইসরােয়ল েদশিটর জন্ম হেয় েসিট
স্থায়ী হেত েপেরেছ। অেনক ঐিতহািসক িবষয়িটেক এভােবই েদেখন।
১৯৪৮ সােলর পর েথেক সামিরক, রাজৈনিতক এবং অর্থৈনিতক িদক েথেক অিত
দ্রুত উন্নিত লাভ কের ইসরােয়ল। তারা সুপার পাওয়ার িহেসেব
আিবর্ভূত হয়।
সূত্র- িবিবিস

