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আ া প ােল াইেনর পােশ দাঁড়ান
ইজরােয়েলর দখলদারী সনাবািহনীর হােত আ া প ােল াইেনর পােশ দাঁড়ােনার জন দলমত িনিবেশেষ রােজ র সব েরর মানুেষর কােছ
আেবদন জানাে সারা ভারত শাি ও সংহিত সং ার পি মব রাজ কিমিট। গত এক স াহ ধের ইজরােয়লী হানাদার বািহনীর িনিবচার
বামা বষেণ প ােল াইেনর গাজা খে ১৯০ জেনরও বিশ িনরাপরাধ প ােল াইনবাসী াণ হািরেয়েছন। রহাই পায়িন অসহায় নারী,
এমনিক িশ রাও। রা সংেঘর মতামত এবং আ জািতক জনমত উেপ া কের পি ম এিশয়ায় মািকন যু রাে র একা অনুচর
ইজরােয়েলর এই বআইনী সামিরক অিভযােনর িব ে পি মবে র সব েরর সেচতন মানুষেক িতবােদ মুখর হওয়ার আেবদন জানাে
সারা ভারত শাি ও সংহিত সং ার পি মব রাজ কিমিট।
স ত উে খ চলিত ২০১৪ সাল রা সংেঘর আ ােন আ জািতক প ােল াইন সংহিত বষ িহেসেব পািলত হে । আ জািতক প ােল াইন
সংহিত বেষও ইজরােয়লী হানাদািরর হাত থেক প ােলি নীয় জনগেণর মুি নই।
সারা ভারত শাি ও সংহিত সং া মেন কের, আরব খে লাগাতার মািকন হ ে প ও ইজরােয়লী হামলাবাজী িনেয় ভারত সরকােরর দৃঢ
অব ান নওয়া উিচত। নীিতগত কারেণ এবং জাতীয় ােথই আরব খে পুেরােনা ব ুেদর আমরা হারােত পাির না।
আেমিরকা ও ইজরােয়েলর সা াজ বাদী হামলার িব ে এবং প ােল াইন জনগেণর ন ায দািবদাওয়ার সমথেন আ িরকভােব দাঁড়ােত হেব
ভারত সরকারেক। রা সংেঘ গৃহীত
াব িল মানেত ইজরােয়লেক বাধ করেত হেব। এজন টৈনিতক ের উেদ াগ িনক ভারত।
ইজরােয়েলর সে সামিরক ও িনরাপ া সং া স ক অিবলে িছ করেত হেব ভারত সরকারেক। ভারেতর সাধারণ মানুষ এবং শাি ও
সংহিত আে ালন তাই চায়।
সারা ভারত শাি ও সংহিত সং ার পি মব রাজ কিমিট ছা -যুব সংগঠেনর সহেযািগতায় আগামী
বার, ১৮ জুলাই ২০১৪ িবকাল
সােড় িতনটার সময় কলকাতার অ াকােদিম অফ ফাইন আটেসর সামেন রাণুছায়া মে দি ণ আি কার বণিবে ষ-িবেরাধী আে ালেনর
বাদ িতম নতা ও বণিবে ষমু গণতাি ক সরকােরর থম রা পিত নলসন ম াে লার ৯৬-তম জ িদবস উদযাপন করেব। নলসন
ম াে লা আজীবন প ােল াইনবাসীর সং ােমর সমথেন মুখর িছেলন। ম াে লাই বেলিছেলন, ‘‘প ােল াইনবাসীর াধীনতা ছাড়া আমােদর
িনেজেদর াধীনতা অস ূণ।’’ ম াে লার জ িদবস উদযাপন অনু ােনও আমরা প ােল াইনবাসীর িত আমােদর সংহিত কাশ করব।
দলমত িনিবেশেষ সকলেক সই অনু ােন অংশ নওয়ার জন অনুেরাধ জানাি ।
পি মব রাজ স াদকম লী,সারা ভারত শাি ও সংহিত সং া
কলকাতা / ১৬ জুলাই ২০১৪

