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২০২১ সালের ফে োলস দ্রাপিড় েুলেত্রা কাঝাগালের ফেতৃলে ক্ষেতাসীে তাপেেোড়ুর সরকালরর প্রাথপেক 

িদলক্ষিগুপের েলযে একটি পিে সরকাপর িাতত া ইতোপদলত “ফসন্ট্রাে গভেতলেন্ট” শব্দটি ির্ত ে করা। ভারত 

সরকারলক ফসন্ট্রাে গভেতলেলন্টর (োপথয়া আরাসু) িদলে ইউপেয়ে গভেতলেন্ট (ওপিয়া আরাসু) িলে অপভপিত 

করার তাপেেোড়ুর এই পসদ্ধান্তটির উলেশে স্পষ্টতই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় িেিস্থার ক্ষয়ীভিে থাোে। ফেখে ও 

তাপেে অোপিপভস্ট আপঝ ফসপিেোথে ফযেে েন্তিে কলরলিে ফয, রালর্ের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠালো ও সািতলভৌেলের 

অপযকার পিিলদর েুলখােুপখ িলয়লি, যা এই োেকরলে িপরিতত ে আোর কারে।  

 

অলেকটা ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশলকর েতই, ভারতীয় রার্েীপতলত যুক্তরাষ্ট্রীয়ে একটি িুপেয়াপদ যারোলত িপরেত  

িলয়লি। যারোর অথত শুযু কলয়কটি শলব্দর সোিার োত্র েয়। যা এক গুচ্ছ শব্দ ফথলক যারোলক আোদা কলর তা িে তার অস্পষ্টতা। ফরইেিাটত  

ফকালসলেলকর েলত, এই িুপেয়াপদ যারোগুপে “ফয ফকাে সেলয়র সিতালিক্ষা র্রুরী প্রলের পিেোলসর ফক্ষলত্র অিপরিাযত।” এিাড়াও, ফসগুপে “অতীি র্টিে, 

সিতদা অপেিাযত, অস্পষ্ট ও িাদপ্রপতিালদর ফকি।” যুক্তরাষ্ট্রীয়ে আর্ আোলদর রার্নেপতক ভাষা ও পিতকত লক এেেভালি রূিদাে কলরলি, যার েলে 

যুক্তরাষ্ট্রীয়ে – এই শলব্দর অথতটি ফকি এিং অেোেে একলকর েলযে চো ক্ষেতার েড়াইলয়র ফকলি চলে আলস। এই ঘটোটি একলকপিকতার উিাদেগুপের 

অভুতিূিত িৃপদ্ধলক িোিত কলর এিং আরও গুরুেিূেতভালি, এেে একটি রার্নেপতক ভাষার পেেতাে কলর, যা ভারলতর রার্েগুপের সািতলভৌেলের অপযকারলক 

সম্মাে কলর ও তার িুেরুদ্ধার কলর ফয যুক্তরাষ্ট্রীয় িেিস্থা, তার ঐপতিেলক স্মরে করায়।   

 

তাপেেোড়ুর এই শলব্দর অথতলকপিক প্রপতলরালযর ঘটোটি ফথলক একটি িৃিত্তর প্রকলের উলঠ আসা উপচত, যা এেে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় িেিস্থার রার্নেপতক 

ভাষার পেেতাে করলি, যা ভারতীয় রার্েগুপের অপযকারলক পেরািলদ রাখলি। পকন্তু, যা ভািা িয় এই পিতলকত র শতত গুপে তার ফথলক অলেক ফিপশ র্টিে। 

ইউপেয়ে িা ফেডালরে গভেতলেন্ট এিং ফসন্ট্রাে গভেতলেলন্টর েলযে ফয িাথতকে, তা ঐপতিাপসক এিং ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশলক িোিকভালি আলোপচত 

িলয়লি। ১৯৫০ সালে ভারতলক একটি ফেডালরশালের িদলে একটি “ইউপেয়ে”-এ িপরেত করার ঘটোটি ইউপেয়ে ও ফসন্টালরর েলযে িাথতলকের গুরুে 

কপেলয় ফদয়। ফেডালরশালের িদলে, ইউপেয়ে পিলসলি ভারলতর পেেতাে িলয়পিে এই পিশ্বালসর উির পভপত্ত কলর ফয, অঙ্গরার্েগুপের ফেৌপেক সািতলভৌেে 

পিে ো।      

 

সেন্ট্রাল গভিনরেরন্টে ইবেহাে  

ঔিপেলিপশক সরকার এিং ভারতীয় র্েোয়ক দুই িক্ষই “ফসন্টার” এিং “ফসন্ট্রাে গভেতলেন্ট” এই শব্দগুপে প্রায়শই িেিিার করলতে। ১৯১৯ সালের 

গভেতলেন্ট অে ইপিয়া আইেটি ফকিীয় আইেসভা এিং ফসন্ট্রাে গভেতলেলন্টর পিষলয় আলোচো কলর, পকন্তু স্থােীয় সরকার ও আইেসভালক পেলয় ফকােও 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/sarathpillai


কথা িলে ো। যতপদে িযতন্ত পিটিশরা ভারত শাসে কলরপিে, ততপদে িযতন্ত ফকিীয় সরকার িেলত গভেতর-ফর্োলরে-ইে-কাউপিে, এিং আঞ্চপেক ও 

স্থােীয় সরকার িেলত গভেতরস-ইে-কাউপিেলক ফিাঝালত। উলল্লখলযাগে পিষয় িে ফয আর্কাে, “স্থােীয়” শব্দটি ফকােভালিই রার্ে সরকারলক ফিাঝায় ো, 

িরং ফিৌরসভা িা িঞ্চালয়ত সরকারলক ফিাঝায়। ঔিপেলিপশক ভারলত “ফকি” িেলত পিটিশ ভারলতর সরকালরর আসেলক ফিাঝাত। পিটিশ ভারতীয় রাষ্ট্র 

একটি অতীি একলকপিক রাষ্ট্র যার পেয়ন্ত্রে পিে ফকিীভূত, এিং ফসই কারলে সাম্রার্েিাদী সাংপিযাপেকতার দুটি গুরুেিূেত পিভাগ পিে ফকি ও ফকিীয় 

সরকার।          

 

ভারতীয় র্াতীয়তািাদীরাও এেে একটি সাংপিযাপেক ভাষায় কথা িেলতে যা ঔিপেলিপশক শাসেিেিস্থার অন্তপেতপিত অথত ও যুপক্তলকই স্বীকার কলর পেত। 

ফেিরু পরলিাটত  (১৯২৮), ভারতীয় সংপিযালের প্রযাে র্াতীয়তািাদী পিিরে, অকৃিেভালি “ফকিীয় সরকার” – এই শব্দগুচ্ছলক িেিিার কলর। এই পিিৃপতর 

ফেখকরা এেেপক ফকিীয় সরকালরর িালত অসম্ভি পকিু ক্ষেতা তুলে ফদওয়ার দাপি র্াোে। এই ক্ষেতাগুপের েলযে একটি পিে প্রালদপশক সরকার সংক্রান্ত 

আইেগুপে িাপতে কলর ফদওয়া, কারে “ফকােও ফকিীয় সরকারই এই যরলের ক্ষেতা িাড়া এপগলয় ফযলত িালর ো।”    

 

১৯২০ সালের ফশষপদলক, িোিকভালি স্বীকার কলর ফেওয়া িয় ফয ভারলতর ভপিষেলতর সংপিযােলক যুক্তরাষ্ট্রীয়ই িলত িলি। ভারলতর ভপিষেৎ সংপিযালের 

েূে েীপতটি পক িলত িালর, তা সুিাপরশ করার র্েে সাইেে কপেশেলক (১৯২৭-১৯২৯) পেযুক্ত করা িয়। এই কপেশেটি তার পিিৃপতলত পিটিশ ভারত ও ফদশীয় 

রার্ে, এই দুইলক পেপেলয়ই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পেেতালের িলক্ষ আলোচো কলর। সােলে ফয প্রযাে কার্টি পিে তা িে একটি একলকপিক ঔিপেলিপশক রাষ্ট্রলক 

যুক্তরালষ্ট্র িপরেত করা। এইভালি, ফকিীলয়র িদলে “যুক্তরাষ্ট্র” োেক একটি েতুে সাংপিযাপেক পিভাগ িলরর পদককার ঔিপেলিপশক ভারলতর রার্েীপতলত 

আপযিতে করলত শুরু কলর। ১৯৩০-এর দশলক যুক্তরালষ্ট্রর ফয েকশাগুপের আভাস ফদওয়া িয়, ফসগুপেলত ফকিীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীলয়র েলযে সতকত ভালি 

িাথতকে করা িলত ফদখা যায়। ফকি সংক্রান্ত পিষয়/ফকিীয় সরকার যখে পিটিলশর দখেীকৃত প্রলদলশর সাযারে ঘটোগুপে পেলয় কার্ করত, তখে তালদর 

ভারত সরকালরর উির পেভত র করলত িত। সিতভারতীয় পিষলয়র ফক্ষলত্র, অথতাৎ ফয ঘটোগুপে প্রলদশ ও ফদশীয় রার্ে, উভয়লকই প্রভাপিত কলর, ফসগুপের 

ফক্ষলত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পিষয়/যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকালরর উির পেভত র করলত িত।   

 

এই একই যারোর ফপ্রপক্ষলত, ১৯৩০ সালের অলিাির োলস, েিলের প্রথে ফগাে ফটপিে বিঠলকর ঠিক আলগ, িায়দ্রািালদর প্রযােেন্ত্রী আকির িাইদারী, তাাঁ র 

“ফেডালরে পিে ের ইপিয়া”-ফক সােলে আলেে। ফদশীয় রার্েগুপের পিষয় পেলয় ফয রার্নেপতক পিভাগটি কার্ করত তালদর সম্পপকত ত সংরক্ষোগালর 

১৯৩০এর দশলকর  এেে অলেক েপথিত্র িাওয়া যালি যা যুক্তরাষ্ট্রী ও ফকিীলয়র েলযে িাথতকেলক পেলয় আলোচো কলর। ১৯৩০-এর দশলক ভারলতর 

িপরিতত েশীে সাংপিযাপেক কাঠালোর যুক্তরাষ্ট্রীয় উিাদাে পিে ফদশীয় রার্েগুপে, কারে একোত্র ফসগুপের ফপ্রপক্ষলতই, সাংপিযাপেক পিভাগ পিলসলি, 

ফকিীলয়র িদলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠালোর প্রপতষ্ঠা সম্ভি পিে।     

 

ওলয়স্টপেপেস্টালরর যরলের সংসদীয় সরকালরর অেুকরে করার আকাঙ্ক্ষায়, ভারতীয় র্াতীয়তািাদীরা একটি ক্ষেতাশােী ফকিীয় সরকালরর অকুন্ঠ সেথতক 

িলয় ওলঠে। এই পিষয়টি র্াতীয়তািাদী, রার্িুত্র এিং সংখোেঘুলদর েলযে পিলভলদর একটি গুরুেিূেত েুিূতত  বতপর কলর। েুসপেে েীলগর পদক ফথলক ফদখলে, 

একটি শপক্তশােী ফকিীয় সরকালরর পিষলয় তাাঁ রা িহু পদে যলরই সপিিাে পিলেে। ফেিরু পরলিালটত র প্রপতপক্রয়ায় এে. এ. পর্োর ফোরটিে িলয়ন্টস, এই 



উৎিৃত্ত ক্ষেতালক ফকলির িদলে রালর্ের িালতই তুলে ফদওয়ার দাপি র্াোয়। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশক রু্লড়ই প্রালদপশক সািতলভৌেে ও একটি সীোিদ্ধ 

ফকলির যারো েুসপেেলদর যুক্তরাষ্ট্রীয় কেোর একটি উিাদাে পিলসলি ফথলক যায়।  

 

গণপবেষদ 

গেিপরষলদ একটি শপক্তশােী ফকলির িলক্ষ ও পিিলক্ষ পিপভে যুপক্ততলকত র উিস্থািো করা িয়। পি. আর. আলেদকলরর ফেতৃলে িপরচপেত খসড়া সপেপত 

পেরেসভালি একটি ক্ষেতাশােী ফকিীয় সরকালরর সেথতে কলরে। ১৯৫০ সালে র্াপর িওয়া সংপিযালে ফকােও র্ায়গা ো ফিলেও, “ফকি” ও “ফকিীয় 

সরকার” – এই শব্দগুপে এই পিতকত  রু্লড় িপড়লয় আলি। পিলশষ কলর আলেদকর, এই পিতলকত র গুরুতর েুিূতত গুপেলত “ফকি” শব্দটি িেিিার কলরলিে। যা 

এখে যারা ৩৫৬ (খসড়া সংপিযালে যারা ২৭৮) িলে অপভপিত তার পিষলয় আলোচোর সেয় আলেদকর িলেে, “প্রালদপশক সরকার ভালো পক েি, তা পস্থর 

করা ফকলির কার্।” এই িক্তিেটি তাাঁ র পচন্তাযারার সূচক এিং গেিপরষলদ ডির ফোকোথ পেলের করা েন্তিেটিলক স্পষ্ট কলর, “ডির আলেদকর সেস্ত 

পকিুলকই ফকলির পদলক পেলয় ফগলিে।” িসরত ফোিাপে এিং দালোদর স্বরূি ফশলঠর েত ফেতারা দৃঢভালি ফকিীকরে ও রালর্ের স্বািতলভৌেলের 

অেুিপস্থপতর পিলরাপযতা কলরে। স্বরূি এেেপক এই আশঙ্কাও প্রকাশ কলরে ফয, অতোপযক ফকিীকরলের েেশ্রুপত “ফটাটাপেলটপরয়াপের্ে।”    

 

গেিপরষলদর এই পিতকত  ফথলক আেরা ফদখলত িাই ফয, ভারলতর যপদও ইউপেয়ে অে ফস্টটস িওয়ার কথা পিে, পকন্তু তার োলে এই েয় ফয ফদশীয় রার্ে 

ও সংখোেঘুরা ফযেে যুক্তরাষ্ট্রীয় িেিস্থার সুিাপরশ কলরপিলেে, তা সম্ভি িত। আঞ্চপেকতা ও প্রালদপশক স্বশাসলের পিষলয় সুদৃঢ ফিালযর দ্বারা উেীপিত 

ফদশীয় রার্ে ও সংখোেঘুলদর কেোয় ফকিীয় সরকালরর িালত ক্ষেতা পিে যৎসাোেে এিং অপযকাংশ পিষয়ই ফকি এিং প্রলদলশর েলযে ভাগ কলর ফদওয়া 

িলয়পিে। কেকালরন্ট পেস্ট, ফযখালে ফকি ও রার্ে যুগিৎ ভালি আইেগত এখপতয়ার ফিলয়লি, তার আকালর খুিই ফিাট িওয়ার কথা পিে। ১৯৩০ ও 

১৯৪০-এর দশলক অলেলকই ফযেে ফভলিপিলেে, ভারত তার ফচলয় অলেক িড় একটি কেকালরন্ট পেস্ট িালত ফিলয়পিে এিং এর ফথলকই আিার্ করা যায় 

ফয, ফয র্াতীয়তািাদী পচন্তাযারাটি স্বাযীে ভারলতও ঔিপেলিপশক রালষ্ট্রর একলকপিক কাঠালোটিই েকে করলত চাইপিে, ফসই পচন্তাযারাটির আপযিতে ক্রেশ 

ফিলড় যাপচ্ছে। ১৯৪৯ সালের ২ আগস্ট গেিপরষলদ আলেদকর ও র্ওিরোে ফেিরুর পিরুলদ্ধ িসরত ফোিাপে এই অপভলযাগটিই রালখে। তাাঁ র িক্তিে পিে, 

ফকলির ক্ষেতালক িাপড়লয় তুলে তাাঁ রা একটি “একলকপিক ভারতীয় সাম্রার্ে” গলড় তুলেলিে, যা প্রায় “আলগকার একলকপিক পিটিশ ভারতীয় সাম্রার্ে”-

এরই সেতুেে।   

 

ঐবেহাবেক সৃ্মবে ও ভাষাে আশ্বাে  

ইপতিালসর এই ঘুরিথ যলর এপগলয় পগলয় আেরা ফদখলত িাই ফয, ইউপেয়ে গভেতলেন্ট ও ফসন্ট্রাে গভেতলেন্ট দুইই ভারত সরকারলক অপভপিত করার র্েে 

উিযুক্ত িপরভাষা। ফদলশর িাইলর ভারত সরকারই একোত্র আইেসম্মত ও সাংপিযাপেকভালি স্বীকৃত প্রপতষ্ঠাে; ফসন্ট্রাে িা ইউপেয়ে গভেতলেন্ট অপভযালক 

শুযুোত্র ফদলশর অভেন্তলরই গুরুে ফদওয়া িয়। ভারতীয় র্াতীয়তািাদী পচন্তার ইপতিাস এিং উিপেলিশ-িরিতী ভারতীয় রালষ্ট্রর পেেতালে তার ফেৌপেক ভূপেকা 

এই দুটি আখোর োযেলেই সূপচত িয়। পেপখত সংপিযালে “ফকিীয় সরকার” শব্দগুলচ্ছর অেুিপস্থপত ফথলক ফিাঝা যায় ফয, সংপিযালের িাঠটি, ফয রার্নেপতক 

ভাষার োযেলে পিকপশত ও আলোপচত িলয়লি, ফসই ভাষার পেিন্ধক পিলসলি সলন্তাষর্েক েয়।  

 



 

ও. বভ বিজয়রিে কারু্ন ি, োবেখ উরেখ কো সিই  

োো েুন্দে ও িযাবি হাডেি-সোড (েম্পাবদে) ট্র্যাবজক ইবডয়েঃ ও. বভ. বিজয়ি’ে কারু্ন িে অ্যান্ড সিার্ে অ্ি ইবন্ডয়া (সকাট্টায়েঃ বড.  বে. িুকে, ২০০৬) 

িইটি সেরক সিওয়া। 

 

তাপেেোড়ুর পিলরাপযতা রার্নেপতক ভাষার একটি সমূ্পেত েতুে িৃপথিী আোলদর সােলে খুলে ফদয়। ফিলর যাওয়া েড়াই এিং রার্েীপতর পিকে গপতিথ স্মরে 

করার ঘটোগুপে পেভত র কলর যারো ও িাকপ্রোেীর উির, যা অিস্থাে আোলদর প্রাতেপিক ভাষায় িহু দূলর িলেই েলে িয়। অলেক ভারতীয় ভাষালতই 

“ইউপেয়ে” আর “ফসন্ট্রাে” এই শব্দদুটির েলযে ফকােও রকে িাথতকে কলর যাওয়া খুিই কঠিে, এিং তা আসলে ইউপেয়ে ও ফসন্টালরর সংযুক্ত অিস্থালের 

পদলকই পেলদত শ কলর। এর পিিরীলত আলি যুক্তরাষ্ট্র যা, অপযকাংশ ভাষালতই, একটি স্বতন্ত্র রার্নেপতক ও আইপে ভািো। ফযলিতু র্লের সেয় ফথলকই 

ফসন্টালরর সলঙ্গ ইউপেয়ে ঘপেষ্ঠভালি আিদ্ধ, তাই িয়ত রার্নেপতক িপরভাষা ও আলোচোর ফক্ষলত্র উিযুক্ত শলব্দর এই অভািটি ফদখা যায়। ফযেে যরা 

যাক, োোয়াোে ভাষায়, ফসন্টার এিং ইউপেয়লের েলযে তোৎ খুিই ক্ষীে, পকন্তু এই ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র িা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (সেযুক্তিরেে) এিং ইউপেটাপর 

গভেতলেন্ট (ঐকেিরেে) দুটি সমূ্পেত আোদা পিষয়। ফসন্টালরর অথত ফকিে এিং ইউপেয়লের অথত ঐকেে/একতা। পকন্তু ফকিশাপসত অঞ্চে ও ইউপেয়ে 

ফটপরলটাপরর েলযে িাথতকে করার েত ফকাে শব্দ োোয়াোলে ফেই এিং দুইলয়র অথতই ফকি িরো প্রলদশে (অলেকটা পিপির েতই)। যাাঁ রা তাপেেোড়ুর এই 

িদলক্ষলির সোলোচো কলরলি তাাঁ লদর অপভলযাগ,ওপিয়া আরাসু শব্দটির অথত আদলিই ইউপেয়ে গভেতলেন্ট েয়, এর অথত িরং উিলর্ো িা পেচুস্তলরর 

কাঠালো। ফয ভাষাগুপেলত এই র্াতীয় যথাযথ যারোর অভাি ফদখা যায়, অথচ আর্লকর ভারলত োো দাপি র্াোের র্েে যার প্রলয়ার্েীয়তা অিপরসীে, 

িয়ত ফসই ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রীয় যারোর িুেরুজ্জীিলের প্রলচষ্টার সেসোগুপের প্রপতই উিলরর এই িক্তিেটি পেলদত শ কলর।   

 



ভারতলক একটি যুক্তরাষ্ট্র িা ভারত সরকারলক ফকিীয় সরকার িলে অপভপিত করার পিষয়টিলক িালঠর িাইলর িলে েলে িলত িালর, কারে 

যুক্তরাষ্ট্রীয়/যুক্তরাষ্ট্র িা ফসন্ট্রাে, ফকাে অপভযালকই সংপিযালে িাওয়া যায় ো। পকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র, যা অপযকাংশ ভারতীয় ভাষালতই উিপস্থত, তা ভাষাগত এিং 

রার্নেপতক পদক ফথলক, পেলর্ই একটি স্বয়ংসমূ্পেত ফেেীপিভাগ। শব্দটি পেলয় সংপিযালে প্রিে বেৈঃশব্দ থাকা সলেও, শাসক ও পিলরাযীদে উভলয়ই ভারতলক 

একটি যুক্তরাষ্ট্র পিলসলি ফদলখ এিং ফসই কারলে তাপেেোড় ুফয এেে একটি িপরভাষা িেিিা করলি িলে পস্থর কলরলি যা যথাযথভালি সাংপিযাপেক, তা 

তকত পিতলকত র পিষয় িওয়া উপচত েয়। তাপেেোড়ুর এই অিস্থাে ফথলক আোলদর ফিাঝা উপচত ফয, এেেপক আেরা ফয ভাষায় কথা িপে তার যপদ স্পষ্টভালি 

এই যরলের িাথতকে করার ক্ষেতা োও ফথলক থালক, তািলেও এেে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষার িুেরুজ্জীিলের আশু প্রলয়ার্েীয়তা আলি, যা ইউপেয়ে এিং 

ফসন্টালরর েলযে িাথতকে করলত সক্ষে। ভারলতর ক্রেিযতোে ফকিীকরেলক রুলখ পদলত, ফকি এিং যুক্তরালষ্ট্রর পিভার্লের র্টিে ইপতিাস ও ভারলতর 

র্েেলে ইউপেয়ে ও ফকলির সংযুক্ত অিস্থাে এই কার্লক আরও অথতিি কলর ফতালে।   

 

শরথ পিল্লাই পসএএসআই-এর একর্ে ফিাস্টডিরাে ফেলো। তাাঁ র প্রথে িই-এর িপরকেোটি িলরর পদলকর ঔিপেলিপশক ভারলত যুক্তরাষ্ট্রীয় যারোর উত্থাে ও িতলের 

পিষয়টিলক িরীক্ষা কলর। পতপে @i_sarathpillai ঠিকাো ফথলক টুইট কলরে।  


