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স িরিলজ 

 

২১ সে র – আ জািতক শাি  িদবস 
 
রা সংঘ-উদযািপত  ২১ সে র  আ জািতক শাি  িদবেস রাজ বাসীেক েভ া জানাে  সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং ার পি মব  

রাজ  কিমিট। আ জািতক শাি  িদবেস আমরা িবেশষকের িসিরয়ায় হানাদাির চালােনার মািকন পিরক নার তী  িন া করিছ। মািকন 

যু রা  ও তার সাগেরদরা নানা অিছলায় িসিরয়া আ মেণর িত িনে । এেকর পর এক আরব দেশ সামিরক হ ে েপর পর িসিরয়া 

এবং ইরান এখন তােদর ধান টােগট। মধ সাগের সমরস া তারা বািড়েয়েছ। তেব আ জািতক জনমত এমনিক খাদ মািকন যু রাে র 

অভ ের জনমত এই ে  ওবামা শাসেনর অনু েল নয়। আরব িনয়ায় ন ন কের যুে র দামামার িব ে  িব জুেড়ই তী  আপি  

জানাে  এেকর পর এক দশ। িতবাদ জািনেয়েছ িব  শাি  পিরষদও। আ জািতক শাি  িদবেস আসুন িসিরয়া সে  সা াজ বাদী 

ষড়যে র িব ে  আমরা িতবাদেক তী তর করার শপথ িনই। একই সে  আমােদর দািব, ভারত সরকারও এই যু  িতর  িব ে  

টৈনিতক ের উেদ াগ িনক। িসিরয়ায় যু  হেল তার নিতবাচক ভাব পড়েব িবে র সব দেশর সে  ভারেতও। িসিরয়া পিরি িতর ভাব 

তেলর দােমর উপর ইিতমেধ ই পেড়েছ। 

 

স ত, রা সংেঘর সাধারণ সভা ( জনােরল অ ােসম ী)-র অিধেবশন বসার িদনিটেক রণ কের রা সংঘ ১৯৮১ সেলই  আ জািতক শাি  

িদবস পালেনর িস া  ঘাষণা কের। ১৯৮২ সােল আ জািতক শাি  বেষ রা সংেঘর উেদ ােগ থম  আ জািতক শাি  িদবস পািলত হয়। 

থম িদেক আ জািতক শাি  িদবস  পািলন করা হত সে র মােসর তীয় ম লবার। ২০০১ সােল রা সংেঘর সাধারণ সভা আ জািতক 

শাি  িদবস পালেনর জন  ২১ সে র তািরখিট িনিদ  কের। 

 

 

 

অ ন বরা                                       অজয় অি েহাি                                     িবনায়ক ভ াচায  

সাধারণ স াদক                                 সাধারণ স াদক                                    সাধারণ স াদক  
( কাঅিডেনটর) 

কলকাতা / ২০  সে র  ২০১৩ 

 


