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Topic- Roman empire 

ররোমোন োম্রোজ্জের ংক্ষিপ্ত ইক্ষিো 
 

কোক্ষক ীমোয় ররোমোন োম্রোজ্জের বেক্ষপ্ত দুই োজোর বছর। রই ক্ষিস্টপূবব পঞ্চম লিক রেজ্ক শুরু 

য়ো ররোমোন ভেিো ক্ষজোরজ্দর ময় রপৌছোয় পরোক্রজ্মর লীজ্ব িোরপর কোক্রজ্ম বহু ঘোি 

প্রক্ষিঘোজ্ির মধ্ে ক্ষদজ্য় ক্ষবীন জ্য় যোয় পঞ্চদল লিজ্ক। অেবোৎ যরি মুোম্মদ (ো.)-এর 

ফোজ্ির পর ররোমোন োম্রোজে ক্ষিজ্কক্ষছজ্ো প্রোয় আিল বছর। এই ুদীঘব মজ্য় কী ঘজ্িক্ষছ 

ররোমোন োম্রোজ্জে? কোরোই বো ক্ষছ বোইজোন্টোইন ? ক্ষকংবো মূক্ষিব উপোক ররোমোনরো কীভোজ্ব দীক্ষিি 

জ্ো ক্ষিস্ট ধ্জ্মব?  

ররোমোন কোজ্দর বো ি? 

ররোমোনজ্দর উৎপক্ষি মূি ইিোক্ষজ্ি। োম্রোজ্জের রোজধ্োনী ররোজ্মর নোমোনুোজ্র িোজ্দর নোমকরণ 
করো জ্য়জ্ছ ররোমোন। লর ক্ষোজ্ব ররোজ্মর ক্ষবকোজ্লর ময়কো ক্ষিস্টপূবব পঞ্চম লিোব্দী। িোইবোর 
নদীর িীজ্র অবক্ষিি ররোম লর চোরক্ষদজ্ক োিক্ষি পোোড় ক্ষদজ্য় রবক্ষিি। শুরুজ্ি ররোমোন োম্রোজ্জের 
িোক্ষনক ীমো শুধু্ বিবমোন ইিোক্ষর মজ্ধ্েই ীমোবদ্ধ ক্ষছ। িজ্ব দু ’ল বছর পর রেজ্ক োম্রোজ্জের 
ীমোনো ইিোক্ষর বোইজ্র প্রোক্ষরি জ্ি েোজ্ক। রই মজ্য় ইিোক্ষর ক্ষবক্ষভন্ন অংজ্ল বো করি 
অজ্নকগুজ্ো ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন রগোজ্ের মোনু। িোই ররোমোন োম্রোজেজ্ক রকোজ্নো একক্ষি ক্ষবজ্ল জোক্ষিজ্গোষ্ঠীর 
োম্রোজে নো বোই ভো। 



শুরুজ্ি ররোমোন ভেিো ক্ষছ অজ্নকগুজ্ো নগর রোজ্ের মক্ষি বো অজ্নকিো কনজ্ফডোজ্রলন, যোর নোম 
ররোমোন ক্ষরপোবক্ষক ক্ষছ। ক্ষজ্নির বো প্রক্ষিক্ষনক্ষধ্জ্দর পরোমজ্লব চি ররোজ্মর লোন। রই যুগজ্ক 
বো য় ররোজ্মর ক্ষরপোবক্ষকোন অেবোৎ প্রজোিজ্ের যুগ। অবলে কোক্রজ্ম ররোম প্রজোিে রূপ ক্ষন 
রোজিজ্ে। ররোজ্ম প্রজোিজ্ের িোক্ষয়ত্বকো ক্ষছ প্রোয় পোাঁচল বছর , আর রোজিে ক্ষবরোজমোন ক্ষছ 
পরবিবী পজ্নরল বছর। ব ক্ষমক্ষজ্য় এই দুই স্রোজ্ব্দ মোনব ইক্ষিোজ্ অিেন্ত গুরুত্বপূণব িোন 
জুজ্ড় ক্ষছ ররোমোন োম্রোজে, যোর ফোফ এই আধু্ক্ষনক যুজ্গ এখন রজ্য় রগজ্ছ। 

ক্রমক্ষবকোল  বেোক্ষপ্ত 

বিবমোন ইিোক্ষজ্ি উৎপক্ষি োভ কজ্র ররোমোন ক্ষরপোবক্ষজ্কর বেক্ষপ্ত কোক্রজ্ম ভূমধ্েোগজ্রর পোজ্র 
উির আক্ষিকোয় ছক্ষড়জ্য় পজ্ড়। বিবমোন মজ্য়র মরজ্কো  আজ্ক্ষজয়োর উির উপকূ ররোমোন 
োম্রোজ্জের অন্তভুবক্ত য়। লি লি যুদ্ধ ক্ষবগ্র , অভুেত্থোন, পোল্টো অভুেত্থোজ্নর মধ্ে ক্ষদজ্য় মৃক্ষদ্ধর 
ক্ষদজ্ক ক্রজ্ম এক্ষগজ্য় রযজ্ি েোজ্ক ররোমোন ক্ষরপোবক্ষক। িজ্ব যুজ্গ যুজ্গ ক্ষডজ্েিরজ্দর আক্ষবভবোব ঘিজ্ি 
েোজ্ক প্রজোিজ্ে। যক্ষদ জুক্ষয়ো ক্ষজোজ্রর জন্ম ররোমোন ক্ষরপোবক্ষক জোমোনোয় , ক্ষিক্ষন ররোজ্মর 
অিেন্ত পরোক্রমলোী ক্ষডজ্েির ক্ষোজ্ব আক্ষবভূবি ন। ক্ষিক্ষন মৃদ্ধলোী ক্ষমলর জয় কজ্রন আর 
ক্ষমলজ্রর রোনী ক্ষিজ্পট্রোর োজ্ে িোর প্রণজ্য়র কোক্ষনী রিো ববজনক্ষবক্ষদি। িোর মজ্য় ররোমোনরো 
পক্ষরণি জ্য়ক্ষছ রমক্ষডজ্িক্ষরয়োন িেো ভূমধ্েোগরীয় অঞ্চজ্র একচ্ছে অক্ষধ্পক্ষিজ্ি। 

জুক্ষয়ো ক্ষজোজ্রর মৃিুের পর িোর পোক পুে অগোস্টো ক্ষজোর ররোজ্মর ক্ষংোজ্ন বজ্ন। ক্ষিক্ষন 

ক্ষরপোবক্ষকোনপন্থীজ্দর চূড়োন্তভোজ্ব পরোক্ষজি কজ্রন ররোম প্রজোিজ্ের ক্ষচরিজ্র ক্ষবুক্ষপ্ত রঘোণো কজ্রন 

এবং প্রক্ষিষ্ঠো কজ্রন ররোমোন োম্রোজ্জের। িোই বো য় ররোমোন োম্রোজ্জের প্রেম ম্রোি ক্ষছজ্ন 

অগোস্টো ক্ষজোর। অগোস্টো ক্ষজোর ক্ষনজ্জর নোমোনুোজ্রই িোর জন্মমো আগজ্স্টর নোমকরণ 

কজ্রক্ষছজ্ন। উজ্েখে িোর পোক ক্ষপিোর জুক্ষয়ো ক্ষজোর ক্ষনজ্জর নোজ্ম নোমকরণ কজ্রক্ষছজ্ন 

ক্ষনজ্জর জন্মমো জুোইজ্য়র নোম। 

শুধু্ িো-ই নয় , রফব্রুয়োরী মো ২৮ ক্ষদজ্ন য়োর রপছজ্নর কোক্ষনীিো ক্ষজোরজ্দর োজ্ে জক্ষড়জ্য় 
আজ্ছ। জুোই মো ক্ষছ ৩১ ক্ষদজ্ন , ক্ষকন্তু আগস্ট ক্ষছ ৩০ ক্ষদজ্নর। রযজ্িু অগোস্টো জুক্ষয়োজ্র 
রচজ্য় রকোজ্নো অংজ্লই কম নন , ক্ষিক্ষন রফব্রুয়োরী মো রেজ্ক একক্ষদন রকজ্ি আগজ্স্টর োজ্ে 
অক্ষিক্ষরক্ত একক্ষদন রযোগ কজ্র রিো ৩১ ক্ষদজ্নর বোনোজ্ন! রোজোয় রোজোয় মোনরিোর যুজ্দ্ধ 
ক্রফোয়োজ্র পজ্ড় রবচোরো রফব্রুয়োরী এখন ২৮ ক্ষদজ্নর মো! 



ররোমোনজ্দর ধ্মব 

ররোমোনরো প্রোেক্ষমক যুজ্গ অেবোৎ প্রেম আিল বছর ক্ষছ পেোগোন অেবোৎ রপৌিক্ষক। ররোমোনজ্দর 
প্রধ্োন রদবিোর নোম ক্ষছ জুক্ষপিোর। এক্ষদজ্ক ক্ষফক্ষক্ষিজ্ন যীশু ক্ষিজ্স্টর জজ্ন্মর ময় ররোজ্মর িমিোয় 
ক্ষছজ্ন অগোস্টো ক্ষজোর। রভৌগক্ষকভোজ্ব ক্ষমলজ্রর অদূজ্র ক্ষফক্ষক্ষিজ্নর অবিোন। িোই 
ঐক্ষিোক্ষকভোজ্ব ক্ষমলর  ক্ষফক্ষক্ষিন একই োম্রোজ্জের অন্তভুবক্ত ক্ষছ ইক্ষিোজ্র অক্ষধ্কোংল ময়। 

শুরুজ্ি ক্ষিস্টধ্জ্মবর বজ্চজ্য় বড় লত্রু ক্ষোজ্ব আক্ষবভূবি য় ররোম। রকননো যীশু 
ক্ষিজ্স্টর একত্ববোজ্দর ক্ষলিো ক্ষছ ররোমোন বহু ঈশ্বরবোজ্দর োজ্ে পুজ্রোপুক্ষর োংঘক্ষবক। এছোড়ো 
িোাঁর প্রচোক্ষরি োমে  ইনোজ্ফর ক্ষলিো রভোগবোজ্দ ক্ষবশ্বোী অিেোচোরী ররোমোন োম্রোজ্জের মনদ 
কোাঁক্ষপজ্য় ক্ষদজ্য়ক্ষছ। িোই প্রোেক্ষমক যুজ্গর ক্ষিস্টোনজ্দর উপর অমোনুক্ষক অিেোচোর করজ্ি েোজ্ক 
ররোমোনরো। ক্ষকন্তু িো জ্ে োধ্োরণ মোনুজ্র মজ্ধ্ে বেোপক জনক্ষপ্রয় জ্ি েোজ্ক যীশু ক্ষিজ্স্টর 
প্রচোক্ষরি ধ্মব। 

এক মজ্য় ববিজ্র এমনক্ষক উচ্চ পযবোজ্য় ক্ষিস্টধ্মব প্রভোব ক্ষবিোর করজ্ি শুরু কজ্র। এরকম 
পক্ষরক্ষিক্ষিজ্ি ক্ষিস্টীয় চিুেব লিজ্কর শুরুর ক্ষদজ্ক ররোমোন ম্রোি কন্সিোনিোইন ক্ষনজ্জ ক্ষিস্টধ্মব গ্রণ 
কজ্রন এবং ক্ষিক্ষনই প্রেম রোেীয়ভোজ্ব ক্ষিস্টধ্জ্মবর প্রক্ষি নলীিো প্রদলবজ্ন ক্ষনজ্দবল জোক্ষর কজ্রন। 
িজ্ব ক্ষিস্টধ্মবজ্ক ররোজ্মর একমোে ববধ্ রোজধ্জ্মবর মযবোদো রদয়ো জ্য়ক্ষছ আর ৭০ বছর পজ্র 
ম্রোি ক্ষেজ্ডোক্ষয়োজ্র ময়। পরবিবী এক োজোর বছর ক্ষিস্টধ্জ্মবর রিজ্কর ভূক্ষমকোয় অবিীণব 
য় এই ররোমোনরোই। ররোম জ্য় জ্ে ক্ষিস্টধ্জ্মবর মোেবক! আজ ভেোক্ষিকোন চোজ্চবর অবিোন ক্ষকন্তু 
ররোজ্মর রভিজ্রই এবং অক্ষধ্কোংল ক্ষিস্টোনই ররোমোন কেোেক্ষক। 

ইস্টোণব  জ্য়স্টোণব ররোমোন এম্পোয়োর 

ক্ষিস্টীয় িৃিীয় লিজ্ক ররোমোন োম্রোজ্জের বেোক্ষপ্ত ক্ষবলো আকোর ধ্োরণ কজ্র। িোই ২৮৫ ক্ষিস্টোজ্ব্দ 
লোনকোজ্যব ুক্ষবধ্োর জনে ররোমোন ম্রোি ডোজ্য়োজ্িক্ষিয়োন োম্রোজেজ্ক ইস্টোণব  জ্য়স্টোণব এম্পোয়োজ্র 
ক্ষবভক্ত কজ্রন। জ্য়স্টোণব এম্পোয়োজ্রর রোজধ্োনী প্রোচীন ররোজ্মই বো রোখো য়। আর ইস্টোণব 
রজোজ্নর রোজধ্োনী রঘোণো করো য় বিবমোন িুরজ্ের বোইজোক্ষন্টয়োজ্ম। িোই নবে প্রক্ষিক্ষষ্ঠি ইস্টোণব 
এম্পোয়োরক্ষি রোজধ্োনীর নোমোনুোজ্র বোইজোনিোইন এম্পোয়োর নোজ্ম পক্ষরক্ষচক্ষি োভ কজ্র। 

িজ্ব পুরোিন লর বোইজক্ষন্টয়োজ্মর অদূজ্রই আজ্রকক্ষি অক্ষধ্ক ুরক্ষিি প্রলোক্ষনক নগর িোপজ্নর 
প্রজ্য়োজনীয়িো উপক্ষি কজ্র ম্রোি কন্সিোনিোইন ৩৩০ ক্ষিস্টোজ্ব্দ কন্সিোনক্ষিজ্নোপ লজ্রর 



রগোড়োপিন কজ্রন। এক্ষদজ্ক ক্ষবভক্ত য়োর দুই লিোব্দীর মজ্ধ্েই মজ্ধ্ে জ্য়স্টোণব ররোমোন এম্পোয়োর 
োন, গে  ভেোন্ডোজ্দর মুহুমুবহু আক্রমজ্ণর ক্ষলকোর জ্য় ক্রমোগি দুবব জ্ি েোজ্ক। ররোমোনজ্দর 
কোজ্ছ এরো পক্ষরক্ষচি ক্ষছ দেো বোববোক্ষরয়োন নোজ্ম। বোংো ভোোয় বেবহৃি বববর লব্দক্ষি ররোমোন রেজ্ক 
আগি ইংজ্রক্ষজ লব্দ বোববোক্ষরয়োজ্নরই বোংো ংেরণ। 

বোববোক্ষরয়োনজ্দর ুিিরোজ্জর মুজ্খ অবজ্লজ্ ৪৭৬ ক্ষিস্টোজ্ব্দ ক্ষবুপ্ত জ্য় যোয় জ্য়স্টোণব ররোমোন 
এম্পোয়োর। িখন রেজ্কই ররোমোন োম্রোজে বজ্ি রবোঝোি শুধু্ বোইজোন্টোইন োম্রোজেজ্ক , যোর 
রোজধ্োনী ক্ষছ কন্সিোনক্ষিজ্নোপজ্। অেবোৎ ররোজ্মর অক্ষধ্বোী নো জ্য় ররোমোন ংেৃক্ষি  ঐক্ষিজ্ের 
ধ্োরক-বোক য়োয় বোইজোন্টোইনরো ররোমোন ক্ষোজ্ব পক্ষরক্ষচি ক্ষছ। বোইজোন্টোইন এম্পোয়োর খুব 
অল্প মজ্য়র মজ্ধ্ে মৃক্ষদ্ধর ক্ষলখজ্র রপৌঁজ্ছ রগ। রোজে ক্ষবিোর ক্ষনজ্য় িোজ্দর রঘোর প্রক্ষিদ্বন্দ্বী ক্ষছ 
িখনকোর পোরে োম্রোজে। ইোম আগমজ্নর আজ্গ প্রোয় দুই লিোব্দী এজ্ক অপজ্রর োজ্ে িুমু 
যুজ্দ্ধ ক্ষপ্ত ক্ষছ বোইজোন্টোইন ররোমোন  পোরক্ষয়োনরো। 

ইোজ্মর উত্থোন  ররোমোনজ্দর পিন 

ইোজ্মর উত্থোজ্নর যুজ্গ ক্ষমলর দখ ক্ষনজ্য় ররোমোন  পোক্ষবয়োনজ্দর মজ্ধ্ে িীব্র প্রক্ষিদ্বন্দ্বীিো 
চক্ষছ। আরজ্বর শুকজ্নো অনুববর মরুভূক্ষমর প্রক্ষি ররোমোন বো পোরক্ষয়োন কোজ্রোরই কখন ক্ষবজ্ল 
আগ্র ক্ষছনো। িোই ইোজ্মর প্রোেক্ষমক উত্থোন পজ্বব মুোমোনজ্দর খুব একিো আমজ্ রনয়ক্ষন 
পোরক্ষয়োন বো ররোমোনরো। িজ্ব মকো ক্ষবজজ্য়র এক বছর আজ্গ মুমোনজ্দর োজ্ে প্রেম যুদ্ধ বোাঁজ্ধ্ 
ররোমোনজ্দর। র ময় ররোমোন ম্রোি ক্ষছজ্ন ররোক্ষিয়ো। জোক্ষজরোিু আরজ্বর উিজ্র জডবোজ্ন 
অবিোন ক্ষছ ররোমোন োম্রোজ্জের করদোর ঘোোক্ষনয় রোজ্জের। 

৬২৮ ক্ষিস্টোজ্ব্দ ঘোোক্ষনয়জ্দর োজ্ে জডবোজ্নর মুিোর প্রোন্তজ্র যুজ্দ্ধর মোধ্েজ্ম ররোমোন  মুক্ষমজ্দর 
মজ্ধ্ে ক্ষবজ্রোজ্ধ্র ূচনো য় , যো চজ্ক্ষছ পরবিবী আর আিল বছর। মুিোর যুজ্দ্ধ আিক্ষরক অজ্েব 
রকোজ্নো পজ্ির ক্ষবজয় নো জ্ অিেন্ত রছোি রনোবোক্ষনী ক্ষনজ্য় ঘোোক্ষনয়জ্দর ক্ষবরোি বোক্ষনী 
োফজ্ের োজ্ে রমোকোজ্বো করোয় রমোরো ক্ষভেক্ষর জ্য়ক্ষছ মুমোনজ্দরই। মুিোর যুজ্দ্ধ অভূিপূবব 
বীরজ্ত্বর জনে যরি খোজ্দ ইবজ্ন য়োক্ষদ রক ‘োইফুেো’ উপোক্ষধ্জ্ি ভূক্ষি করো য়। 

পজ্রর বছর যুজ্দ্ধর আলঙ্কোয় মুমোনরো িোবুজ্ক রবল বড় বনে মোজ্বল করজ্ র বছর আর 
রকোজ্নো যুদ্ধ য়ক্ষন। ৬৩২ ক্ষিস্টোজ্ব্দ যরি মুোম্মদ  এর মৃিুের পর যরি আবু বকর মুক্ষম 
ক্ষবজ্শ্বর খক্ষফো ক্ষনববোক্ষচি ন। িোাঁর আমজ্ ররোমোনজ্দর োজ্ে মুক্ষমজ্দর রিমন রকোজ্নো 
উজ্েখেজ্যোগে ঘিনো ঘজ্িক্ষন। িজ্ব যরি আবু বকর  এর পর যরি উমোর  এর মজ্য় মুক্ষম 



 ররোমোনজ্দর মজ্ধ্ে ক্ষবজ্রোধ্ চরজ্ম রপৌঁছোয়। ক্ষফক্ষক্ষিজ্ন ংঘক্ষিি  আজনোদোইজ্নর যুজ্দ্ধর মোধ্েজ্ম 
শুরু য়ো এই যুদ্ধ চজ্ি েোজ্ক প্রোয় দুই বছজ্রর মজ্িো। 

এজ্ক এজ্ক ররোমোনরো মুমোনজ্দর কোজ্ছ ক্ষফক্ষক্ষিন , ক্ষমলর  ক্ষক্ষরয়ো োরোজ্ি েোজ্ক। ররোমোনজ্দর 
ক্ষবরুজ্দ্ধ মুমোনজ্দর বজ্চজ্য় গুরুত্বপূণব ক্ষবজয় ক্ষছ ইয়োরমুজ্কর যুদ্ধ। ক্ষক্ষরয়োর দক্ষিজ্ণ অবক্ষিি 
ইয়োরমুক প্রোন্তজ্র মুক্ষম বোক্ষনী  ররোমোন বোক্ষনীর মজ্ধ্ে চোরক্ষদন ধ্জ্র চো এই যুজ্দ্ধ ররোমোনরো 
চূড়োন্তভোজ্ব পযুবদি য় এবং ক্ষক্ষরয়োর কিৃবত্ব ক্ষচরক্ষদজ্নর মজ্িো োরোয়। ক্ষমলর  ক্ষক্ষরয়োর মজ্িো 
দুক্ষি গুরুত্বপূণব প্রজ্দল োরোজ্নোর ধ্ক ররোমোনরো আর রকোজ্নোক্ষদন োমজ্ উেজ্ি পোজ্রক্ষন। শুধু্ 
িো-ই নয় , রখোোফোজ্য় রোজ্লক্ষদজ্নর মজ্য়ই ররোমোনরো রখোদ আনোজ্িোক্ষয়োজ্ি এোকো োরোজ্ি 
েোজ্ক মুমোনজ্দর কোজ্ছ। এছোড়ো পরবিবীজ্ি উমোইয়োজ্দর ময় মুক্ষমজ্দর ইউজ্রোপ অক্ষভযোজ্নর 
ফজ্ কখনই আর আজ্গর জোয়গোয় ক্ষফজ্র রযজ্ি পোজ্রক্ষন ররোমোনরো। 

ররোমোন িেো বোইজোন্টোইনজ্দর মোক্ষপ্ত 

পঞ্চদল লিজ্ক িীয়মোণ ররোমোন িেো বোইজোন্টোইন োম্রোজে শুধু্ কন্সিোক্ষন্টজ্নোজ্পো নগজ্রর মজ্ধ্ে 
আবদ্ধ জ্য় পজ্ড়। ১৪৫৩ োজ্ িোজ্দর উপর চূড়োন্ত আঘোিক্ষি োজ্নন মোনীয়  ুিোন মুম্মদ 
ক্ষবন ফজ্ি। ধ্মবপ্রোণ মোনীয়রো কন্সিোনক্ষিজ্নোপজ্র নোম বদজ্ নোম রোজ্খন ইোমবু , যো 
পরবিবীজ্ি িুরজ্ের রকুেোরোইজ্জলজ্নর ময় গ্রীককরণ কজ্র ইিোনবু ক্ষোজ্ব ক্ষখো য়। এখন 
ইিোনবু নোজ্মই পক্ষরক্ষচি কন্সিোনক্ষিজ্নোপ। 

এক কোজ্র পরোক্রমলোী ররোমোনরো আজ রনই , ক্ষকন্তু রজ্য় রগজ্ছ িোজ্দর কীক্ষিব , রজ্য় রগজ্ছ িোজ্দর 
ক্ষচহ্ন। িোক্ষনক, কোক্ষক এবং ঐক্ষিোক্ষকভোজ্ব ররোমোন ভেিোর ক্ষবিৃক্ষি  প্রভোব এিিোই রয , এর 
উপর কজ্য়ক ি বই প্রকোক্ষলি য়োর পর পুজ্রোপুক্ষর ক্ষবজ্েণ করো ম্ভব জ্য়জ্ছ বো যোজ্ব 
নো।  

(ংগৃীি) 

 


