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সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া 

পি মব  রাজ  কিমিট 

 

 

নলসন  ম াে লা 
(১৮ জুলাই ১৯১৮ – ৫ িডেস র ২০১৩) 

 

িচরজীবী িব বাসীর দেয় 
 

 

দি ণ আি কার বণিবে ষ-িবেরাধী আে ালেনর বাদ িতম নতা ও বণিবে ষমু  গণতাি ক সরকােরর থম রা পিত 

নলসন  ম াে লার য়ােণ  সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং ার ( এ আই িপ এস ও) পি মব  রাজ  কিমিট গভীর 

শাক কাশ করেছ। গত ৫ িডেস র ২০১৩ িনজ  বাসভবেনই অসু  ম াে লার শষিন: াস ত াগ কেরন।  

নলসন ম াে লা ধুমা   দি ণ আি কার ইিতহােসই একজন অিব রণীয় নতা িছেলন না, িব জুেড় শাি  গণত  

মানবািধকার সামািজক ন ায় সমতা ও সা াজ বাদিবেরাধী সং ােমও িতিন একজন িকংবদ ী চির । তাঁর মহান ৃিত  

আগামী িদন িলেতও িব বাসীেক অনুে রণা যাগােব । 

দি ণ আি কার তা  রশাহী সাতাশ বছর ম াে লােক কারা রােল রাখেলও িতিনই হেয় উেঠিছেলন বণিবে ষ-

িবেরাধী  গণসং ােমর তীক। তা – া  িনিবেশেষ ঐক ব  দি ণ আি কাবাসীই য স- দেশর গণতাি ক 

পা েরর  কা ারী হেত পাের এই বাধ িতিন স ািরত করেত চেয়িছেলন আমৃ ।  

দি ণ আি কায় বণিবে ষ-িবেরাধী লড়াইেয়র পােশ দাঁিড়েয়িছল গাটা িবে র িবেবকী মানুষ, িবেশষত শাি  ও সংহিত 

আে ালন । য বছর তাঁেক যাব ীবন কারাদ  দয় দি ণ আি কার বণিবে ষী রশাহী, সই  ১৯৬৪ সােলই িব  

শাি  পিরষদ ম াে লােক জুিলও ির পুর াের িষত কেরিছল। িব  শাি  পিরষদ এবং সারা ভারত শাি  ও সংহিত 

সং া  দি ণ আি কায় বণিবে েষর অবসান এবং ম াে লার মুি র দািবেত সবসময় সা ার থেকেছ  । 

কলকাতা তথা পি মবে  লাগাতার সংহিতমূলক কমসূচী পািলত হেয়েছ। কলকাতা পুরসভা ১৯৮৬ সােলর ২ সে র 

কারাব ী ম াে লােক নাগিরক স ধণা জািনেয়িছল। একই িদেন কলকাতা িব িবদ ালয়  তাঁেক উৎসগ কেরিছল  

সা ািনক িড-িলট। ১৯৮৯ সােলর ২২ ফ য়াির  রাজ  ীড়া িদবেস রাজ ব াপী দৗড় ও শাভাযা ার আেয়াজন করা 

হেয়িছল ম াে লার মুি র দািবেত। রাজ  সরকােরর উেদ ােগ কলকাতার  নানক সরণী-পাক ি ট সংেযাগ েল 

ম াে লার নােম  িতি ত হয় পাক। তৎকালীন রাজ  সরকােরর আিথক সহায়তায় ১৯৯০ সােলর শষিদেক  কলকাতা 

িব িবদ ালয় চালু কের ‘ নলসন ম াে লা ব তা’ ।   

 ১৯৯০ সােলর ১১ ফ য়াির  মুি  পাওয়ার পর, ১৯৯০ সােলর ১৮ অে াবর নলসন ম াে লা  কলকাতায় 

এেসিছেলন। সিদন ইেডন গােডে   ম াে লার ঐিতহািসক গণসংবধণা কলকাতা কখনও লেব না ।  
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নলসন ম াে লার মুি র দািবেত সংগিঠত িব েজাড়া সংহিত আে ালন সা াজ বাদ-িবেরাধী গণতৎপরতােকও 

শি শালী কেরিছল। দীঘিদন, এমনিক তাঁর মুি র অেনকিদন পরও, মািকন সরকারী গােয় া িবভােগর ‘স াসবাদী’ 

তািলকায়   ম াে লার নাম িছল । বাঝা যায়,  কান চােখ তাঁেক সা াজ বাদীরা দখেতা । 

ম াে লা য মূল েবাধ িলর িতিনিধ  করেতন সই মূল েবাধ িলর রাজৈনিতক তাৎপয আজেকর িদেনও ভীষণভােব 

াসি ক।  এ আই িপ এস ও পি মব  রাজ  কিমিট সই মূল েবাধ িলর  রােজ র সব েরর মানুেষর কােছ েল 

ধরেত ভিবষ েতও তৎপর থাকেব । 

এ সে  উে খ , রা সংেঘর সাধারণ সভা  গত ২০০৯ সােল ম াে লার জ িদবস ১৮ জুলাই  তািরখিটেক ‘ নলসন 

ম াে লা আ জািতক িদবস’ িহেসেব ঘাষণা কের ও িব ব াপী িতবছর তা পালেনর আ ান জানায় । আগামী িদেন 

রােজ র সব  যথাযথ মযাদায় ‘ নলসন ম াে লা আ জািতক িদবস’ উদযাপন করার জন  এ আই িপ এস ও পি মব  

রাজ  কিমিট সংি  সকলেক অনুেরাধ জানাে । 

 

অ ন বরা                                       অজয় অি েহাি                                     িবনায়ক ভ াচায  

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

কলকাতা / ৬ িডেস র ২০১৩ 

 


