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থম অেটার রাজ কােল জামান রাজত
গভীর, গ ীর য কান িবষেয় মূ ল ায়ন করেত িগেয় অথবা

বহমান বতমােনর সে

ফেল আসা অতীেতর তু লনা করার

জন আমােদর িপছু হেট যাওয়াটা অবধািরত ভােবই থেম যায় মধযযু েগ এেস। এই যু গেক িবে ষণ করেত িগেয়
মধযযু গ, অ কার, অ তা, ববরতা
ব বহােরর মধ িদেয় তারা তৃ ি

ভৃ িত িবেশষণ ব বহার না করেল একদল পি েতর চেলনা। এই ধরেণর শ

পেত থােকন।িক

ব

এই িবচােরই িক একটা যু গেক িবচার করা চেল? একিট যু েগর

সভ তা, সং ৃ িত সমাজ িবকােশ তার অবদানেক অ ীকার করা চেলনা। তমিন একিট অধ ায় হল

থম অেটার শাসন

কাল(৯৩৬-৯৭৩)। কােলর অ কাের আেজােস ভা র। তার সম শাসন কােলর মেধ ৯৬২সােলর ২রা ফ য়াির পাপ
াদশ জন কতৃ ক স াট পদ লাভ সিত িক জামান রাজত েক মধ যু েগর গহন অ কার িনি
অনু স ান কের দখা হেব এই
এটা অবশ

বে ।

ীকারয য, ৯৩৬সােল

থম অেটার িসংহাসন আেরাহণ

কাযকািরতা িছল। দশম শতা ীেত রাজপদ অবলু
সম

কেরিছল? তার কারণ

মান কের

থম হনিরর রাজ শাসন কতখািন

করেত গেল একজন রাজার য সম

ণাবলী অপিরহায িছল তার

িকছু খু ঁেজ পাওয়া যােব তাঁর চিরে । এই জামান শাসেকর শারীিরক ও মানিসক বিল টার সে িমেশ িছল

বু ি । সমস াকুল রাজনীিতর মধ সিঠক পথ অনু স ােনর সহজাত
রাজতে র

খর

মতা। হনির দ ফাউলার একিট শি শালী

িত া কেরিছেলন। অেটার সমেয় এিট স া ন সা ােজ পিরণত হয়। তাঁর আদশবাদ, িবচ নতা এবং

বীযব া তােক মহান কেরিছল। এই কারেন শালােমেনর পর অেটা িছেলন মধ যু েগর ইিতহােস একজন

শাসক

েপ

অিভনি ত।
চােচর সে তাঁর স েকর িভি েত রিচত হয় শাসন ব াব ার

ধান কাঠােমা। এেক বলা হয় ‘Attonian system of

Government’ . সম জামািনেত ডািচ

াপেনর জন সাবজনীন কান

িছল জ রী। এই

ে

চাচ িছল উপযু

িলর উপের

াধান

বেল িতিনমেন করেতন। তাই চাচেক িতিন দাসর িহেসেব মেন িনেয়

িছেলন। কননা চােচ কান বংশানু িমতা িছল না। তাছাড়া িশি ত যাজকেদর পে
িছল। ব ারা
পে র শ
রাজশি

িত ােনর সাহায নওয়া

িনেয় এেল শাসন ব াব ার সু িবেধ

বেলিছেলন এই নীিত িনেয় িতিন বা ব বােধর পিরচয় িদেয়িছেলন। চােচর সে
সাম

ভু েদর

সমেঝাতা কের উভয়

মতােক খব কের িছেলন। শাসন ব াব ায় ভারসাম রি ত হেয়িছল।

ও চাচ উভেয়র িমিলত শি র মধ িদেয় য শাসন ব াব া দশম শতেক জামািনেত গেড় উেঠিছল তাই অেটার

শাসন প িত(Ottonian System) েপ বিণত হেয়েছ। চাচ ও রাজতে র এই ভােব িমেল যাওয়াটা মধযযু েগর
জামািনেত সবেচেয় বিশ ও উে খেযাগ িছল। এই পিরেবেশই পাপ দশম জন উ ু

ভােব ঘাষণা কেরিছেলন ‘এক
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মা ই রাজার রেয়েছ িবশপ িনবাচেনর অিধকার’। রাজােক সহেযািগতা, িবচার িবভােগর দািয়
বষিয়ক দািয়

পালন কের চাচ হেয় উেঠিছল শাসন ব ব ার অন তম অংশ। সাধারণ

সাধারেনর দু রহ কতব পালন কের তারা অেটােক কৃত তায় আব

পালন সহ িবিচ

ও

জার আধ াি ক উ িত,

কেরিছল। এর ফল স প সু িবশাল স ি , ব িবধ

াধীনতা ভাগ কের সমৃ শালী হেয় উেঠিছল মধ যু েগর চাচ িল।
অেটার শাসনকাল দশম শতেকর সমাধান করেলও ভিবষ েতর ব
রাজার বিহেসবী উদারতার ফেল চাচ অিত অ

অশাি র বীজ এই লু িকেয়িছল এই নীিতর মেধ ।

সমেয়র মেধ জামািনর সবেচেয় শি শালী ভূ স ি র মািলেক পিরণত

হয়। ফেল সই দু িদন বিশ দূ ের িছলনা যখন দাতােক গৃ হীতার কৃপা াথী হেত হেয়িছল।রাজশি
হ া িরত হেয়িছল সই পিরমােণ জামান রাজশি

য পিরমােণ

চাচ ও পােপর িনয় েন চেলিগেয়িছল। এই িবপেদর িদকিট অেটা

অথবা পরবতী শাসকরা িনয় ণ করেত না পারায় জামান শাসকেদর এর মাসু ল িদেত হেয়িছল। চাচ যখন গিবত,
উ ািভলাষী নতৃ

লােভ স ম হল তখন ইনেভ র কনেটে র অিনবাযতা দখা িদল।

জামান ইিতহােসর সু পি ত ব ারা

তার The Origin of the Modern Germany ে িলেখিছেলন- একিট সু িনিদ

ও দীঘ ায়ী শাসন নীিত উ াবেনর চেয়
দখা িগেয়িছল। ফেল ব ারনেদর

থম অেটােক আ াও

মতা খব করার মেতা কান

অেটার সমেয় চাচ িছল িডউকেদর সংযত রাখার

ধান অ । িক

েয়াজন অনু সাের নীিত
ায়ী শি

জ

ণয়েন বশী সি য় থাকেত

িদেত পােরন িন। এটা তকািতত য,

চাচেক কখনই রা

মতার অ ীভূ ত করার চ া

হয়িন। যাজকেদর রাজ াথ মু খী কের তালার কান চ া অেটার আমেল হয়িন।
পূ ব ইউেরােপ ৯২৯ থেক ৯৮৩ সােলর মেধ জামান সা ােজ র য উে খ যাগ স সারণ হেয়িছল তােত িনতা
িছলনা অেটার ভূ িমকা। িপতার নীিতর িব
কেরিছেলন। ৯৬৭সােল বােহিময়া ও পাল াে

অনু ন কেরই িতিন সামিরক ঘাঁিট িনমাণ ও স সারেণর কাজ
রামান চাচ অেটার আনু গত

ীকার কের িনেয়িছল।

থম অেটার নীিতর যৗি কতা ও পি ম রামান সা ােজ র পু নঃজাগরণ স েক জামান ইিতহাসিবদ ম া
বেলিছেলন অেটার নীিত জামািনর
ারা জামান

নগণ

েয়াজেন অনু সৃত হেয়িছল। ৯৬২ সােল তাঁর অিভেষক অনু ানিটেক

াথ িবসজন িদেয় মৃ ত রামান সা ােজ

ান

িত ার হাস কর

থম অেটার

েচ া বেল গেবষকেদর অেনেকই মেন

কেরন। আবার অেনেক এমনও বেলেছন য, িনেবােধর মেতা কাজ কের িপতৃ ভূ িমর অপূ রণীয়
বেলেছন জামান শাসক িহেসেব রােজ র িনরাপ া ও সংহিতর জন অেটার পে

াঊব াক

িত কেরেছন। অেনেক

ইতালীয় রাজনীিতেত সি য় অংশ হণ

িছল অিনবায এবং িতিন সটা কেরিছেলন।
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ব ত পে

জামািনর পূ ণগঠেন ম

থম অেটার এটা বু ঝেত দরী হয়িন য, িনিবে

তােক তাকােত হেব জামািনর দি েনর িদেক, িনয় ণ করেত হেব

িতেবিশ ভূ খ

আর

কাজ স ূ ণ করেত হেল

িলেক আর এখােন

হেয়িছল চাচ। ৯৬২সােল তাঁর অবসান হল। সামিরক শি হীন কান শাসেকর স ােটর পদ াি

ধান সহায়ক

সই িদক থেক

অভূ তপূ ব িছল।
িক তা হেলও এটা ীকায য, রাজ সীমা বৃ ি
স াট

েপ অিভিষ

নয়, বধতার ীকৃিত বাহক হেয় দাঁিড়েয় িছল স ােটর অিভধা। সু তরাং

হেয় অেটা পি ম ইউেরােপর ইিতহােস নতু ন কান সূ চনা কেরন িন। এই ঘটনা িছল অিত া

অধ শতেকর িবিভ সমেয়র িবি

,অ সফল বাআ অধ সফেলর চ া

অিভধা অজন করার পর

ইতািলর শাসেনর বধ শাসক নয়, মধ রােজ র উপের িনয় ণ ও পি ম সা ােজ র

পু নঃজীবেন জামান

ধু মা

াথ িস

িলর একিট পূ ণা এবং াথক পিরণিত। স াট

কের িছল। পিরি িতর চােপ পরবতী জীবেন অেটার সু দীঘ কাল ইতালীেত অিতবািহত

করেলও ৯৬২সােলর পের জামান রা শাসন ব াব ায় কান িব প

িত ীয়া দখা যায় িন। এর জন কান উে খেযাগ

পিরবতন সািধত হয় িন জামািনর জাতীর জীবেন। অেটার পু নজীিবত সা ােজ র সে ‘ রামান’ শ িট যু না থাকেলও তা
িছল পু েরাপু ির একিট নতু ন সা াজ । তাই রৗ
স সারেণর নব অিভিষ

াত ভু মধ সাগরীয় অ েল, উ র ও পূ ব ইঊেরােপ জামািনর

স াট আজও গৗরেবর িশখের অিধি ত রেয়েছন।

ঃ
১.

থম অেটার রাজ কােল জামান রাজতে র িববরণ দাও।

২. তু িম িক মেন কর
৩.

থম অেটার সমেয় জামান রাজত িবকােশর

পেব প েছ িছল ?

থম অেটার সে চােচর স ক িবে ষণ কর।

৪. ‘Attonian system of Government’ িক ?
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