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সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া 
পি মব  রাজ  কিমিট 

 

রাজ  কিমিটর বঠেক গৃহীত াব 

৯ জুলাই ২০১৫ 

 

মাদী সরকার ইজরােয়েলর সে  দাি  চাইেলও সাধারণ ভারতবাসী প ােল াইেনর পােশ 

 

 

প ােল াইেনর গাজায় ২০১৪ সােলর আগে  ইজরােয়লী আ াসেনর ঘটনাবলীর তদে  রা সংেঘর মানবািধকার পিরষদ একিট  তদ  কিমিট 

গঠন কের।  কিমিটর ধান িছেলন িনউইয়ক সুি ম কােটর িবচারপিত মির ম াকেগায়ান ডিভস।  তদ  কিমিট িরেপােট ইজরায়লী 

সরকারেক কাঠগড়ায় দাঁড় করােনা হেয়েছ। িরেপাট অনুযায়ী, গাজায় ইজরােয়লী হানাদার বািহনীর নৃশংস আ াসেন গতবছর ২১০০ জেনরও 

বিশ প ােলি নীয় াণ হািরেয়েছন। িনহতেদর িত ১০ জেনর মেধ  ৭ জনই িনরীহ সাধারণ নাগিরক। ইজরােয়লী হানায় পাঁচেশারও বিশ 

প ােলি নীয় িশ  াণ হািরেয়েছ। বাবা-মােক হািরেয় অনাথ হেয় পেড়েছ প ােল াইেনর দড় হাজােররও বিশ িশ । তদে  দখা গেছ, 

পিরকি তভােব দখলদার ইজরােয়লী সনারা অসামিরক নাগিরকেদর টােগট কেরেছ। 

জিনভায় গত ৪ঠা জুলাই (২০১৫) অনুি ত বঠেক  মানবািধকার পিরষদ তদ  কিমিটর িরেপাটিট হণ কের ও পরবতী ব ব ার হেণর 

জন  আ জািতক আদালেত পাঠােনার িস া  নয়। সই িস া  হেণর সময় ভাটা িট হেল সকলেক অবাক কের ভারতীয় িতিনিধ 

ােবর উপর ভাটদােন িবরত থােকন। বলাবা ল , ইজরােয়লী সরকার এবং তার পৃ েপাষক মািকন যু রা েক খুিশ করেতই মাদী সরকার 

ভারেতর িচরািচরত প ােল াইন নীিত থেক সের দাঁড়ােলা এই ঘটনায়। 

এরকম একিট ে  ভারেতর ভাল বদল অবাক করার মেতাই বেট, কারন ভাটা িটেত মািকন-ঘিন  ি েটন, া , জামািনর মেতা দশ  

ােবর পে  িছল। চীন, পািক ান,মাল ীপ ও বাংলােদেশর মেতা িতেবশী রা িলও ােবর পে   ভাট দয়। ভাটদােন িবরত িছল 

আরও িতনিট দশ -- কিনয়া, ইিথওিপয়া, প ারা েয় এবং ম ােসেডািনয়া। অবশ , মািকন যু রা  ােবর িব ে  ভাট দয়।  

সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া্র পি মব  রাজ  কিমিটর আজেকর (৯ জুলাই ২০১৫) বঠক মাদী সরকােরর এই িস াে র তী  িন া 

করেছ। ভারেতর দীঘিদেনর অব ান বদেল এবং দশবাসীর মেনাভােবর কােনা তায়া া না কের জায়নবাদী ইজরােয়েলর সে  মাদী 

সরকােরর এই নীিতহীন  সমেঝাতা সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং ার পি মব  রাজ  কিমিট কখনই মেন না।   

 

প ােল াইন ে  ভারেতর িমকা অত  পূণ। াধীনতার আেগ ভারেতর জাতীয় মুি  আে ালন, জাতীয় কংে স প ােল াইন 

জনগেণর সমথেন দাঁিড়েয়েছ। গাি জী ১৯৩৮ সােলর ২৬ নেভ র ‘হিরজন’ পি কায় স াদকীয়েত িলেখিছেলন: ‘‘প ােল াইন  

আরবেদর। িঠক যমন ইংল া  ইংেরজেদর এবং া  ফরাসীেদর। আরবেদর উপর ই দীেদর চািপেয় দওয়া ল এবং অমানিবক।’’ 

 

অ-আরব রা   িহেসেব ভারতই থম প ােল াইন িলবােরশন অগানাইেজশনেক (িপ এল ও) ী িত দয় ১৯৭৪ সােল। ১৯৮৮ সােল িপ 

এল ও- ঘািষত প ােল াইন রা েকও ভারত সে  সে  ী িত িদেয়িছল।  

 

তেব, িপ এল ও–ইজরােয়ল আেলাচনা  হবার পর ১৯৯২ সােল ইজরােয়েলর সে  পূণা  টৈনিতক স ক াপন কের ভারত। এখন 

অবশ  ভারত ইজরােয়লী অে র সবেচেয় বড় খে র। ভাবতই, ইজরােয়ল ও ভারত সরকােরর এেহন ঘিন তায় আেমিরকা  খুিশ। িব ায়ন 

পেব  নয়া উদারবাদী অথৈনিতক নীিত হেণর পর থেকই ভারেতর  িবেদশ নীিতেত নানািবধ সমেঝাতামূলক বণতা  হেয় উেঠেছ। 

িবিভ  ে  মািকন যু রা - ঘঁসা বণতা  হেয় উঠেছ। প ােল াইন সং া  নীিতও তার বাইের নয়। 
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িবেজিপ এবং সংঘ পিরবার িচরকালই ইজরােয়েলর জায়নবাদী নীিতর পে । ভারেত িবেজিপ সরকার কে  মতা দখল করার পর 

প ােল াইন নীিতেত বদেলর চাপ বাড়ার আশংকা িছলই। এর আেগ অটলিবহারী বাজেপয়ীর ন াধীন িবেজিপ মতায় থাকার সময়ও 

ক ীয় সরকােরর ইজরােয়ল ঘঁসা নীিতর রমরমা আমরা ল  করা িগেয়িছল।   

 

বলাবা ল , মাদী সরকােরর ইজরােয়ল ঘঁসা নীিত একিদেক যমন নীিতগতভােব দউিলয়া, অন িদেক এমন অব ান আমােদর জাতীয় 

ােথর পে ও িতকর। আরব খে  িচরাচিরত ব ুেদর আমরা হারােত পাির না। লাগাতার মািকন হ ে প ও ইজরােয়লী হামলাবাজী 

িনেয় ভারেতর  দৃঢ নীিতিন  অব ান ত াশা কের আরব দশ িল।  

 

সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া্র পি মব  রাজ  কিমিট মেন কের,  আেমিরকা ও ইজরােয়েলর  সা াজ বাদী হামলার িব ে  এবং 

প ােল াইন জনগেণর ন ায  দািবদাওয়ার সমথেন আ িরকভােব দাঁড়ােত হেব ভারতেক। 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। মাদী সরকার ইজরােয়েলর সে  দাি  চাইেলও 

সাধারণ ভারতবাসী প ােল াইেনর পােশ। 

 

সারা ভারত শাি  ও সংহিত সং া তার জ ল  থেকই প ােল াইন জনগেণর পােশ। প ােল াইেনর মানুেষর ন ায  দািবর সমথেন জনমত 

গঠেন আমরা সি য় িমকা পালন কের চেলিছ। িত বছর আমরা িবেশষ  িদেয় আ জািতক প ােল াইন সংহিত িদবস                          

(২৯ শ নেভ র) পালন কির। মাদী সরকােরর ইজরােয়ল- ঘঁসা নীিতর িব ে   এবং প ােল াইন সমস ার ন ায  সমাধানসহ মধ ােচ  

সা াজ বাদী হ ে েপর িব ে  সব েরর মানুষেক এিগেয় আসার জন  এবং রাজ জুেড় লাগাতার িতবাদ কমসূচী পালেনর জন  সারা 

ভারত শাি  ও সংহিত সং ার  পি মব  রাজ  কিমিট রােজ র সব েরর মানুেষর কােছ আেবদন জানাে ।  

 

৯ জুলাই ২০১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


