
যু রােজ র ধানম ী তেরসা ম। ফাইল ছিব

হাউস অব কমে  ি ট চিু  নাকচ

িটেক গেলন তেরসা ম
অনা া ভাট : সরকােরর পে  ৩২৫ িবপে  ৩০৬

কাশ : ১৭ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

শষ পয  িটেকই গেলন ি িটশ ধানম ী তেরসা ম।  ি ট  চিু র ভাটাভুিটেত ধরাশায়ী  হেলও
অনা া ভােট উতের গেলন িতিন। কােনর গাড়া িদেয় গেছ হার। মা  ১৯ ভােটর ব বধােন এ যা ায়
গিদ বাঁচল তেরসার।

বধুবার ানীয় সময় রাত সােড় ৭টায় হাউস অব কমে  অনা া ভােট (বাংলােদশ সময় রাত দড়টা)
তেরসার পে  ভাট দন ৩২৫ এমিপ। আর  িবপে  ভাট দন ৩০৬ এমিপ।

ম লবার রােতর একই সময় ি ট চিু েত এমিপেদর না  ভােটর পরপরই তেরসার িব ে  অনা া
ভােটর াব দন িবেরাধী লবার পািট ধান জেরিম করিবন। িক  এবারও শষ খলা খলেত পারেলন

না িতিন। তেরসাই থাকেলন ধানম ী, টিরেদর দখেলই সরকার।

ধানম ী ম এ পরী ায় ব থ হেল িনধািরত সমেয়র িতন বছর আেগই যু রাজ েক আেরকিট সাধারণ
িনবাচেন যেত হত। এখন ি ট সংকট  সমাধােনর িভ  পথ খঁুজেত হেব যু রাজ েক।

স ে  িবক  হেত পাের ‘ না িডল ি ট’ (চিু হীন ি ট) বা ি ট ে  আেরকিট গণেভাট।

  যগুা র ড
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তেব চিু হীন ি ট হেল ইউেরােপর দশ েলােত যারা ব বসা করেছন তােদর বাড়িত আমদািন-রফতািন
কর নেত হেব। আর অিভবাসীেদর ে  ইইউর নীিতমালা বাদ িদেয় যু রােজ র তির নতুন নীিতমালা
মেন চলেত হেব।

জিটল এসব সমীকরেণর সহজ সমাধান িদেয়েছন ইউেরাপীয় কাউি েলর িসেড ট ডানা  টা । িতিন
বেলেছন, বতমান পিরি িতেত একমা  বা ব সমাধান হে  যু রােজ র ইউেরাপীয় ইউিনয়েন (ইইউ)
থেক যাওয়া। খবর িবিবিস ও এএফিপর।

ায় ’বছেরর টানা আেলাচনা-দরকষাকিষর পর ম লবার ইইউ থেক িবে েদর পথেরখা পালােমে টর
ি ক  হাউস  অব  কমে  তুেল  ধেরন  তেরসা।  ৬৫০  সদে র  পালােমে ট  তা  ৪৩২-২০২  ভােট

ত াখ াত হয়।

ি েটেনর ইিতহােস  এর আেগ মতাসীন  দেলর এত বড় পরাজয় হয়িন।  তেরসা  সরকােরর িব ে
িবে াহ কেরেছন কনজারেভিটভ পািটর (টির পািট)  ১১৮ এমিপ।  এ  িবে ােহর নতৃে  িছেলন তারই
মি সভার সােবক পররা ম ী  বিরস জনসন ও কনজারেভিটভ দেলর নতা জ াকব িরস মগ। ভােটর
পরপরই ি েটেনর ধান িবেরাধী দল লবার পািটর নতা জেরিম করিবন সরকােরর িব ে  অনা া াব
তােলন।

২০১৬ সােলর ২৩ জনু যু রােজ  এক গণেভােট ইইউর সে  দশিটর চার দশেকর স কে েদর রায়
হয়। ভােট হােরর পর র ণশীল দেলর তৎকালীন ধানম ী ডিভড ক ােমরন পদত াগ কেরন। তেরসা
ম মতায় এেস িবে েদর পথেরখা তিরর ি য়া  কেরন।

এ জ  সময় নয়া হয় ২১ মাস। আগামী ২৯ মাচ সই সময়সীমা উ ীণ হওয়ার আেগ যু রাজ েক তার
পিরক না  চড়ূা  করেত হেব।  সই লে  ইইউর সে  আেলাচনা  কের তির খসড়া চিু  ম লবার
পালােমে টর ভাটাভুিটেত তােলন ম। এ ভাট হওয়ার কথা িছল গত িডেস েরই। িক  িনি ত পরাজয়
বঝুেত পের তেরসা তা িপিছেয় দন। িক  তােতও কােনা লাভ হয়িন।

এখন কেয়কিট িবক  রেয়েছ। এর একিট হল চিু হীন ি ট। স ে  িবে দ হেব ট কেরই।
অনা া ভােট তেরসা হের গেল তার দল িবক  সরকার গঠেনর েযাগ পােব। কনজারেভিটভ পািট
নতনু কােনা সরকার গঠন করেত না পারেল দখা হেব িবেরাধী দল থেক কউ সরকার গঠন করেত পাের
িকনা।

স ে  নতনু সরকারেক ১৪ িদেনর মেধ  আ ার মাণ িদেত হেব। অ  কােনা দল সরকাের না এেল
২৫ কাযিদবস পর সাধারণ িনবাচেনর মেুখামিুখ হেত হেব ি েটনেক। যিদও তেরসার সরকােরর ময়াদ
২০২২ সাল পয ।

সরকাের যারাই আ ক, তারা নতনু াব িনেয় ইইউর সে  দরকষাকিষেত যেত পাের, স জ  দরকার
সময়। ইইউর দয়া চড়ূা  সময়সীমা ২৯ মাচ থেক আরও বািড়েয় নয়ার কথাও তারা ভাবেত পাের।

অ  িবক  হল আেরকিট গণেভাট। ি েটেনর নাগিরকেদর কােছ আবারও জানেত চাওয়া হেব- তারা
সিত ই ি ট চান িক না। স জ ও ইইউর কােছ বাড়িত সময় চেয় িনেত হেব।

ইইউসহ িব  িতি য়া : ইউেরাপীয় কাউি েলর িসেড ট ডানা  টা  বেলন, বতমান পিরি িতেত
বা বস ত সমাধান হে  যু রােজ র ইইউেত ‘ থেক যাওয়া’।

ইউেরািপয়ান কিমশেনর িসেড ট জঁ দ জা ার বেলন, সময় ায় শষ। এখন ‘চিু  ছাড়াই’ িবশৃ ল
পেথ যু রােজ র ইইউ থেক বিরেয় যাওয়ার স াবনা বেড় গল। এ ে  ইউেরাপীয় কিমশনও ‘চিু
ছাড়াই’ অ সর হওয়ার পিরক না এিগেয় নেব।

অি য়ার চ াে লর সবাি য়ান  জ টইুটাের বেলন,  ‘ ি ট  ভােটর ফলাফেল ঃখ  কাশ করিছ।
কােনাভােবই িবে দ চিু  িনেয় নতনু আেলাচনার েযাগ নই। কােনা চিু  ছাড়াই ইইউ থেক বিরেয়
গেল যু রাজ ই সবেচেয় বিশ িত  হেব বেল ম ব  কেরন াে র িসেড ট এমা েয়ল ম াে া।ঁ

েনর ধানম ী পে া সানেচজ সতক কের বেলন,  যু রাজ  অ ত ািশতভােব ইইউ থেক বিরেয়
গেল তা হেব ‘ভয়ংকর সবনাশ’।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

চিু হীন ি েট ভাব : ইইউর সদ  দশ েলােত যারা ব বসা করেছন তােদর জ  বাড়িত আমদািন-
রফতািন কর আেরাপ হেত পাের। কৃষকেদর জ  কর হেত পাের ৬০ শতাংশ। এর মােন, তােদর কােজর
খরচ বাড়েব।

ফেল পণ  বা সবার জ  ি িটশেদর বিশ অথ নেত হেব। এ ছাড়া ইউেরােপর যসব দশ থেক পণ
আমদািন  করা  হেতা,  স েলার  দাম  বেড়  যােব।  ি েটন  যসব  বািণজ  চিু র  আওতায়  ইইউ
দশ েলােত নানা  িবধা  পাি ল,  সসব িবধা  হারােব।  ইউেরােপর দশ েলার সে  নানা  ই েত

আবার দনদরবার কের নতুন চিু  করেত হেব। জাট িহেসেব নয়, এসব চিু  করেত হেব পৃথক পৃথক
দেশর সে ।

ি ট হেল অিভবাসন ই েত িনেজর মেতা নতুন আইন করেত পারেব যু রাজ । এতিদন অিভবাসন
িবষেয় ইইউর যসব নীিতমালা িছল স েলা মানেত হত। ি েটেন কমরত ইউেরােপর অ া  দেশর
অিভবাসীেদর স েক িব প মেনাভােবর কারেণই অেনেক ি েটর পে  ভাট িদেয়িছেলন।

ওই নাগিরেকরা তােদর কাজ দখল কের িনে  বেল তােদর অেনেকই অপছ  কেরন। িক  ি িটশরাও
ইইউভু  দেশ কাজ করেছন। তােদর জ ও তির হেব অিন য়তা। যাতায়াত িভসা আর কােজর অ মিত
পাওয়ার িবষয়িট হেয় যােব সময়সােপ ।

ি ট চিু র ধান ধারা েলা : ২০১৬ সােল গণেভােটর পর ায় ’বছেরর আেলাচনা শেষ গত বছেরর
িডেস ের একিট চিু েত পৗঁছায় ইইউ ও ি েটন।  চিু র ধান ধান ধারা হল-

আয়ারল া ড ই  : ইইউ সদ  িরপাবিলক অব আয়ারল া ড ও ি িটশ েদশ উ র আয়ারল াে ডর মােঝ
কেঠার সীমা  ব ব া উিঠেয় দয়া ও নাগিরক অিধকার র া করা। পুেরা ি ট আেলাচনায় আয়ারল া ড
ই ই িছল ধান আেলাচ  এবং ক র ি টপ ীেদর আপি র কে । ভাটাভুিটেত এরাই চিু র িবপে
ভাট িদেয়েছ।

ি ট ি য়া, খরচ ও সময় :  ইইউর দনা চকুােত যু রাজ  ৩৯ িবিলয়ন পাউ ড দেব। ২০১৯ সােলর
২৯ মাচ থেক ২০২০ সােলর ৩১ িডেস েরর মেধ  যু রাজ  ও ইইউ িনেজেদর মেধ  বািণিজ ক িবষয়
িঠক করেব।

নাগিরক অিধকার : খসড়া চিু েত ি েটন বসবাসরত ৩০ লাখ ইইউ নাগিরক ও ইইউ দশ েলােত ১০
লাখ ি িটশ নাগিরক অিধকার িনি ত করার কথা বলা হেয়েছ।

িজ া ার ণািল  ও সাই ােস  ি িটশ সনাঘািঁট  :  ভমূধ সাগেরর কােছ পূণ  পািনপথ িজ া ার
ণািল িনেয় ন ও ি েটেনর দীঘিদেনর ে র অবসান চায় ই প । এ ছাড়া সাই ােস কেয়কিট

ি িটশ সামিরক ঘািঁটেত মাতােয়ন ১১ হাজার সনার অিধকার িনি ত করার কথা রেয়েছ চিু েত।
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