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  যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাতিক প্রেক্ষাপট ( HISTORICAL  BACKGROUND  OF  FEDERATION) 

 

 

                   যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ধাপ হিসাষ্ট্রর্ রােীয় সষ্ট্রেলন (State Union) , রাে-সমর্ায় (Confederation) 

প্রভৃহির ধারণা হিল। জেহলষ্ট্রনক রােীয় সষ্ট্রেলন র্া ইউহনয়ন র্লষ্ট্রি রু্ষ্ট্রেষ্ট্রিন ঐকযমষ্ট্রিযর হভহিষ্ট্রি হর্হভন্ন রাষ্ট্রের 

আইনগি সংগঠনষ্ট্রক। এই সংগঠন সুস্পষ্ট এর্ং হিহিল দুই ধরষ্ট্রনর িষ্ট্রি পাষ্ট্রর । কম-জর্হি স্থায়ী আইনগি 

সম্পষ্ট্রকব র ওপর প্রহিহিি গষ্ট্র়ে ওঠা দুটি রােষ্ট্রক হিহিল রােীয় ইউহনয়ন (Unorganized Union) র্লা চষ্ট্রল । 
এষ্ট্রের লক্ষ্য িষ্ট্রলা একটি সাধারণ রােননহিক উষ্ট্রেিয চহরিািব করা । এখাষ্ট্রন জকান জকন্দ্রীয় সংগঠন িাষ্ট্রক না । 
দুটি রাষ্ট্রের পারস্পহরক জর্াোপ়ো , চুহক্ত, আঁিাি, লীগ, রীহিনীহি এই ইউহনয়ষ্ট্রনর হভহি । ওষ্ট্রয়স্টষ্ট্রেহলয়া চুহক্ত 

দ্বারা গঠিি প্রাচীন োমবান সাম্রােয, ভাসাল জস্টট ও জপ্রাষ্ট্রটকটষ্ট্ররট এই ইউহনয়ষ্ট্রনর দৃষ্টান্ত । মধযযুষ্ট্রগ সামন্ত রাে ও 

এইভাষ্ট্রর্ গষ্ট্র়ে উষ্ট্রঠষ্ট্রি। অনযহেষ্ট্রক সংগঠিি র্া িহক্তিালী ইউহনয়ন (Organized Union) িল রােসমূষ্ট্রির 

এক আইনগি র্ন্ধন এর্ং জযখাষ্ট্রন এক ধরষ্ট্রনর সাধারণ জকন্দ্রীয় সংস্থার িাসষ্ট্রনর অহিত্ব আষ্ট্রি এর্ং জকন্দ্রীয় আইন 

সংস্থাও িাকষ্ট্রি পাষ্ট্রর যার প্রহি সেসয রাষ্ট্রের সমিবন আষ্ট্রি। জেহলষ্ট্রনক এই ধরষ্ট্রনর সংগঠিি সষ্ট্রেলষ্ট্রনর মষ্ট্রধয 

জেষ্ট্রলন র্যহক্তগি িষ্ট্রর গঠিি রােসমূষ্ট্রির ইউহনয়ন (Personal Union ) , প্রকৃি ইউহনয়ন (Real Union) 

, রাে - সমর্ায় ও যুক্তরােষ্ট্রক। 

 
                              র্যহক্তগি ইউহনয়ন িল রােিষ্ট্রের যুষ্ট্রগ দুই র্া িষ্ট্রিাহধক রােিাহেক রােষ্ট্রক একেন 

রাো র্া রােপ্রধাষ্ট্রনর অধীষ্ট্রন রাখার র্যর্স্থা। সাধারণি আকহিক জকাষ্ট্রনা ঘটনা র্া কারষ্ট্রণ উিরাহধকার আইষ্ট্রনর 

সিায়িায় এই ধরষ্ট্রনর ইউহনয়ন গষ্ট্র়ে ওষ্ট্রঠ। এর জপিষ্ট্রন জকান রােননহিক আইন র্া উষ্ট্রেিয জনই , আন্তেব াহিক র্া 

অভযন্তরীণ সাংহর্ধাহনক কারণ িাকষ্ট্রি পাষ্ট্রর। চুহক্ত, হনর্বাচন এর জপিষ্ট্রন িাকষ্ট্রলও প্রহিটি সিষ্ট্রযাগী রাে এষ্ট্রক্ষ্ষ্ট্রে 

এষ্ট্রক অপষ্ট্ররর জিষ্ট্রক স্বাধীন, এষ্ট্রের পৃিক আইন , িাসন পদ্ধহি , স্থানীয় িাসন িাকষ্ট্রি পাষ্ট্রর এর্ং নাগহরকরা 

এষ্ট্রক্ষ্ষ্ট্রে হনে রাষ্ট্রের প্রো ও সিষ্ট্রযাগী অনয রাষ্ট্রের জচাষ্ট্রখ হর্ষ্ট্রেহি । একেন জকন্দ্রীয় িাসক (সার্বষ্ট্রভৌম)িষ্ট্রলও 

রাষ্ট্রের বর্হচে জমষ্ট্রনই হিহন হর্হভন্ন সিষ্ট্রযাগী রাষ্ট্রের পহরচালনায় িাষ্ট্রকন । এখাষ্ট্রন সার্বষ্ট্রভৌষ্ট্রমর আইনগি র্যহক্তত্ব 

বদ্বি র্া র্হুর্যঞ্জক। পঞ্চম চালবস এর অধীষ্ট্রন জস্পন ও োমবান সাম্রােয (1520-56) , ইংলযান্ড ও স্কটলযাষ্ট্রন্ডর 

ইউহনয়ন(1603-1700), জেট হিষ্ট্রটন ও িযাষ্ট্রনাভার সংযুহক্ত (1714-1837), িলযান্ড ও লুষ্ট্রেমরু্ষ্ট্রগবর 

সংযুহক্ত(1815-93) জর্লহেয়াম ও কষ্ট্রগার সংযুহক্ত (1885)জেনমাকব  ও আইসলযাষ্ট্রন্ডর ইউহনয়ন(1918) 

প্রভৃহি। 



 

          প্রকৃি ইউহনয়ন িল দুই র্া িষ্ট্রিাহধক রাষ্ট্রের সংযুহক্ত। একেন সাধারন (Common) িাসক ও সংহর্ধান 

এর্ং আন্তেব াহিক হর্ষয় পহরচালনার সমর্যর্স্থার অধীষ্ট্রন জিষ্ট্রক এই ইউহনয়ন পহরচাহলি িয়। মূলি র্াি উষ্ট্রেিয ও 

সমস্বািব হনষ্ট্রয়ই এরা পরস্পষ্ট্ররর সাষ্ট্রি একই রাোর অধীষ্ট্রন হমহলি িয় । র্যহক্তগি রাষ্ট্রের সংযুহক্তষ্ট্রি গ়ো এটি িষ্ট্রলা 

সাধারণ রাের্যহক্তত্ব। প্রকৃি ইউহনয়ন র্া সাধারন এই রাে- ইউহনয়ষ্ট্রনর দৃষ্টান্ত হিসাষ্ট্রর্ অহিয়া ও িাষ্ট্রগহরর ইউহনয়ন 

(1867-1919) নরওষ্ট্রয় ও সুইষ্ট্রেষ্ট্রনর ইউহনয়নষ্ট্রক(1815) জপি করা িয়। 

 

.                 সাম্প্রহিককাষ্ট্রল রােসমূষ্ট্রির ইউহনয়ন হিসাষ্ট্রর্ ইউষ্ট্ররাপীয় ইউহনয়ন(EU), আরর্ রাে জোট(Arab 

League) আহিকার ঐকয সংগঠন (OAU)  আহসয়ান (ASEAN), সাকব  (SAARC) ইিযাহের কিা র্লা 

িষ্ট্রলও প্রধানি আন্তেব াহিক উষ্ট্রেষ্ট্রিয এইসর্ আঞ্চহলক রাে জোষ্ট্রটর সৃহষ্ট িষ্ট্রয়ষ্ট্রি । জসাহভষ্ট্রয়ি রাহিয়ার পিষ্ট্রনর 

পর জসাহভষ্ট্রয়ি প্রোিে গুহল সামহয়কভাষ্ট্রর্ একটি রােষ্ট্রোট (CIS)গঠন কষ্ট্রর িাষ্ট্রের বর্ষ্ট্রেহিক অর্স্থান হস্থর 

কষ্ট্ররষ্ট্রি। আন্তেব াহিক আইষ্ট্রনর দৃহষ্টষ্ট্রি োহিসংঘ(League of Nations) সহেহলি োহিপুঞ্জও (United 

Nations) রােসমূষ্ট্রির ইউহনয়ন হিষ্ট্রসষ্ট্রর্ পহরহচি। 

 

       যুক্তরাষ্ট্রের প্রািহমক ভার্নাটির সূে রাে সমূষ্ট্রির ইউহনয়ন জিষ্ট্রক এষ্ট্রলও এষ্ট্রক্ষ্ষ্ট্রে মূল সূেটি িল রাে -

সমর্াষ্ট্রয়র(Confederation) ধারণা । রাে - সমর্ায় জকান রাে জোট র্া বমেী সংস্থা নয়। এটি িষ্ট্রলা র্াহিযক 

হনরাপিা অকু্ষ্ন্ন রাখার েনয রােসমূষ্ট্রির এক সংঘ । এর জপিষ্ট্রন জকাষ্ট্রনা আকহিক কারণ জনই র্া এটি রােসমূষ্ট্রির 

জকান র্যহক্তগি সংযুহক্ত নয়, রাে সমর্ায় গুষ্ট্রলা সমূ্পণবভাষ্ট্রর্ই চুহক্ত, জর্াোপ়ো ,সিষ্ট্রযাহগিার এক আনুিাহনক 

প্রকাি। এর জপিষ্ট্রন আন্তেব াহিক এর্ং রােননহিক জর্াোপ়ো আষ্ট্রি, সাংহর্ধাহনক র্া আইনগি জকাষ্ট্রনা র্াধযর্াধকিা 

জনই । রাে- সমর্ায় নানা রকষ্ট্রমর িষ্ট্রি পাষ্ট্রর, িষ্ট্রর্ জকাষ্ট্রনাভাষ্ট্রর্ই এটা একষ্ট্রকহন্দ্রক রাে র্া যুক্তরাে নয়। 
একষ্ট্রকহন্দ্রক রাষ্ট্রের মি রাে -সমর্াষ্ট্রয়র সেসযরা জকান জকন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সৃষ্ট স্থানীয় জক্ষ্েমূলক সংস্থা র্া প্রিাসহনক 

পহরষ্ট্রর্িষ্ট্রনর অন্তভুব ক্ত সংগঠন নয়। জকান একক সার্বষ্ট্রভৌম রাে নয়, রাে- সমর্ায় িল সার্বষ্ট্রভৌম রাষ্ট্রের সমর্াষ্ট্রয় 

গঠিি এক রােসষ্ট্রের মি। এর সেসযরা প্রষ্ট্রিযষ্ট্রকই আন্তেব াহিক র্যহক্ত ; এষ্ট্রের প্রষ্ট্রিযষ্ট্রকরই আন্তেব াহিক চুহক্ত র্া 

সম্পকব  স্থাপষ্ট্রনর স্বাধীনিা আষ্ট্রি। সিষ্ট্রযাগী রাে জক র্াে হেষ্ট্রয় যুদ্ধ করার , র্াহণেয করার অহধকার এষ্ট্রের আষ্ট্রি, 

িষ্ট্রর্ হনষ্ট্রেষ্ট্রের মষ্ট্রধয যুষ্ট্রদ্ধ হলপ্ত িষ্ট্রলও জস যুদ্ধ আন্তেব াহিক যুদ্ধ , গৃিযুদ্ধ নয়। 

 

                          িষ্ট্রর্ চুহক্তর অংিীোর িষ্ট্রয় পারস্পহরক যুদ্ধ হর্র্াে এরা পহরিার করষ্ট্রি পাষ্ট্রর । সর্ ধরষ্ট্রনর 
রাে সমর্ায় এরকম নাও িষ্ট্রি পাষ্ট্রর এর্ং িাষ্ট্রের সংযুহক্ত র্া জর্াোপ়োর মষ্ট্রধয পািবকয ও িাকষ্ট্রি পাষ্ট্রর। রাে-



সমর্াষ্ট্রয়র চুহক্তর প্রকৃহি অনুসাষ্ট্রর এর রূপ হভন্ন িষ্ট্রি পাষ্ট্রর। রাে- সমর্াষ্ট্রয়র মূল লক্ষ্য িষ্ট্রলা হনরাপিা। 

প্রাচীনকাষ্ট্রল হেষ্ট্রস জরষ্ট্রটাহনয়ন , জেহলয়ান, হলহসয়ান , এহচয়ান, এষ্ট্রটাহলয়ান লীগ হিল নগর-রাষ্ট্রের সমর্ায় । 
মধযযুষ্ট্রগর িানহসয়াটিক লীগ (1376-1669) পহর্ে জরামান সাম্রােয (1526- 1806) রাে-সমর্ায় হিষ্ট্রসষ্ট্রর্ 

হচহিি িষ্ট্রয়ষ্ট্রি। এগুহল অর্িয ধমীয়, র্াহণহেযক, হর্চারহর্ভাগীয় উষ্ট্রেষ্ট্রিয সৃহষ্ট িষ্ট্রয়ষ্ট্রি । সুইস রাে -সমর্ায় 

(1291-1798) 1803-1848, 1848 জিষ্ট্রক র্িব মান সুইস রাে র্যর্স্থা রাে-সমর্ায় হিষ্ট্রসষ্ট্রর্ হচহিি। 1701-

1787 মাহকব ন যুক্তরাে,1576-1746 ঐকযর্দ্ধ জনোরলযান্ড , এর্ং 1815-1867 োমবান রাে- সমর্ায় রাে - 

সমর্াষ্ট্রয়র অনযানয উষ্ট্রেখষ্ট্রযাগয দৃষ্টান্ত। মাহকব ন রাে সমর্ায় জক ' firm league of friendship ' র্ষ্ট্রল 

Articles of Agreement এ র্ণবনা করা িষ্ট্রয়ষ্ট্রি। রাে সমর্াষ্ট্রয়র সেসয রাষ্ট্রের সার্বষ্ট্রভৌহমকিা , স্বাধীনিা , 
ক্ষ্মিা , এলাকা র্া অহধকাষ্ট্ররর কিাও এখাষ্ট্রন স্পষ্টভাষ্ট্রর্ উষ্ট্রেহখি িষ্ট্রয়ষ্ট্রি।  

 

                 মাহকব ন যুক্তরাষ্ট্রের রাে - সমর্াষ্ট্রয় হিল 13টি উপহনষ্ট্রর্ি, অনযহেষ্ট্রক োমবান রাে - সমর্াষ্ট্রয়র সেসয 

হিল 38 টি রােয , যাষ্ট্রের মষ্ট্রধয হিল রােয , রােিাহসি রােয (Principalities) , হেউক অহধকৃি 

এলাকা(Duchies) মুক্ত িির ইিযাহে হর্হচে অঞ্চল । এটি হিল অভযন্তরীণ ও বর্ষ্ট্রেহিক সুরক্ষ্ার েনয গঠিি এক 

হচরস্থায়ী লীষ্ট্রগর (Perpetual League) মষ্ট্রিা । সেসযষ্ট্রের স্বাধীনিা ও অলেনীয়িা জমষ্ট্রন চলষ্ট্রর্ রাে -সমর্ায় 

------- এটাই হিল মূল কিা। সেসযরা িাষ্ট্রের সমষ্ট্রর্ি ইচ্ছা প্রকাি করি িাঙ্কেুষ্ট্রট অর্হস্থি ক্ষ্মিাসম্পন্ন 

সমর্াষ্ট্রয়র সেসযষ্ট্রের জপ্রহরি সভা , যা োষ্ট্রয়ট (Diet) নাষ্ট্রম পহরহচি হিল । রােদূি জপ্ররণ ও েিণ, যুদ্ধ ও িাহন্ত 

জঘাষণা এর্ং হকিু হকিু জক্ষ্ষ্ট্রে সেসযষ্ট্রের সেহি হনষ্ট্রয় হর্ষ্ট্রিষ ক্ষ্মিা র্যর্িার করি এই সভা। োষ্ট্রয়ট িা়োও হিল 

সীহমি ক্ষ্মিার আোলি । োমবান রাে-সমর্াষ্ট্রয়র জকান পৃিক প্রিাসহনক র্যর্স্থা র্া জকন্দ্র হিল না। মধয 
আষ্ট্রমহরকার গুয়াষ্ট্রিমালা, জকাস্টাহরকা , িনু্ডরাস , হনকারাগুয়া এর্ং সালভাষ্ট্রোর এই 6 টি রাে হমষ্ট্রল 1907 সাষ্ট্রল 

ওয়াহিংটষ্ট্রন অনুহিি এক কনষ্ট্রভনিন এর মাধযষ্ট্রম রাে -সমর্ায় গষ্ট্র়ে জিাষ্ট্রল প্রধানি হর্ষ্ট্ররাধ হনষ্পহির এক র্যর্স্থা 

হিসাষ্ট্রর্। 


