
সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া 
                    পি মব  রাজ  কিমিট/ ৫ শরৎ ঘাষ ি ট, কলকাতা ১৪ 

 

২৫ শ জানুয়াির ২০১৫ 

 

সাধারণত  িদবেস মািকন রা পিতেক ধান অিতিথ করার িতবাদ 

 

আগামী ২৬ জানুয়াির ২০১৫ সাধারণত  িদবেস মািকন রা পিত বারাক ওবামােক ভারত সরকার ধান অিতিথ িহেসেব আম ণ জানােনার 

িস াে র িতবাদ জানাে  সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া (এ আই িপ এস ও)’র পি মব  রাজ  কিমিট।  সাধারণত  িদবেস 

িতবছরই কােনা ব ুরাে র রা ধান বা সরকার ধানেক ধান অিতিথ িহেসেব আম ণ জানােনা হয়। িক  আজ অবিধ কােনা ক ীয় 

সরকার মািকন যু রাে র কােনা রা পিতেক এই অনু ােন আম ণ জানায় িন। নের  মাদীর ন ে  গিঠত িবেজিপ সরকার এই থম  

মািকন রা পিত বারাক ওবামােক ২৬ জানুয়ািরর অনু ােন  আম ণ জািনেয়েছ। এই পদে েপ িবেজিপ সরকােরর মািকন যু রা মুখী িবেদশ 

নীিতর িতফলন পেড়েছ। 

মতায় আসার পর থেকই িবেজিপ সরকার সা াজ বাদ-িনভরশীল িবেদশনীিত আরও জারকদেম অনুসরণ করেছ। কেয়ক মাস আেগ 

ধানম ী মাদী আেমিরকায় িগেয়িছেলন সরকারী সফের। আেমিরকা চায়, ভারত সরকার নয়া-উদারবাদী পেথ দেশর বাজার আরও হাট 

কের িদক। িবেজিপ সরকারও মািকন ব জািতকেদর জন  ভারেতর  বাজার আরও খুেল িদেত তৎপর। ধানম ী মাদীর মািকন সফর কােল 

ি পাি ক আেলাচনার পর কািশত ওবামা- মাদী যৗথ িববৃিতেত আরও দশ বছেরর জন  িতর ায় কাঠােমাগত ি  স সারেণর কথা 

বলা হেয়েছ। ২০০৫ সােল ইউ িপ এ সরকার যখন থম এই ি  কের, তখন দশে িমক জনগণ এই আ সমপণমূলক ি র িবেরািধতা 

কেরিছল। আরও দশ বছেরর জন  ভারত-মািকন িতর া ি র উে শ , এিশয়া- শা  মহাসাগরীয় অ েল মািকন সা াজ বাদী ক ে র 

জন  ভারতেক সহেযাগী করা। ভারেতর জাট-িনরেপ  নীিত  এেত অ ী ত হেব। দেশর ােথ এই ি  বািতল করা উিচত।       

  

মািকন তাষেণর ভাব পড়েছ ভারেতর িবেদশ নীিতর অন ান  ে ও। তাই মাদী সরকার প ােল াইন ে ও মািকন সরকারেক খুিশ 

করেত তৎপর। গাজায়  হত ালীলা চালােনার পরও ইজরােয়লী হানাদািরর কােনা িন া ভারত কেরিন। প ােল াইন তথা আরব জনগেণর 

পে  াধীন ভারেতর িচরাচিরত অব ান আমূল বদেল িদেত চায় িবেজিপ সরকার।  স ত, ভারতই ইজরােয়লী অে র সবেচেয় বড় তা।  

 

এ অব ায় সা াজ বাদী াথেক  করার চ ার িব ে  িতবাদ কমসূচীেত এিগেয় আসার জন  দলমত িনিবেশেষ রােজ র সব েরর 

মানুেষর কােছ এ আই িপ এস ও, পি মব  রাজ  কিমিট আেবদন জানাে । 
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