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পরাজয় মেন িনল লবাররা

জনক  ড  ॥  অে িলয়ার ফডােরল িনবাচেন ধানম ী ট  মিরসেনর নতৃ াধীন  মধ -ডানপ ী জাট  জয়
পেয়েছ। শিনবার ানীয় সময় সকাল থেক ভাট হণ  হেয় স া ছয়টায় ভাট শষ হয়। খবর িবিবিসর।

৭০ শতাংেশর বিশ ভাট গণনার পর দখা যায় মতাসীন জাট জয় পেয়েছ অথবা এিগেয় আেছ, সংখ াগির তার
জ  ৭৬ আসন েয়াজন হেলও রােত এ খবর লখার সময় পয  তারা ৭৪ আসন পেত যায়। অপরিদেক একই
সমেয় িত ী লবার পািট ৬৬ আসন পায়।

এর আেগ িনবাচনী জিরপ েলােত লবার পািট এিগেয় িছল এবং তারাই মতায় আসেছ বেল আভাস িদেয়িছল
গণমাধ ম। িক  সবাইেক অবাক কের মিরসেনর িলবােরল- াশনাল জাট মতা ধের রাখল। তার নতৃ াধীন
জাটেক  পনুিনবািচত  করায়  ভাটারেদর  ধ বাদ  িদেয়েছন  ধানম ী  মিরসন।  কািশত  আংিশক  ফলাফেল

িলবােরল- াশনাল জাট এিগেয় থাকার খবর আসার পর সমথকেদর মিরসন বেলন, িতিন ‘সব সময় িমরাকেল
িব াস  কেরন’।  িবেরাধীদল  লবার  পািটর  নতা  িবল  শেটন  পরাজয়  মেন  িনেয়  দলীয়  ধােনর  পদ  থেক
পদত ােগর ঘাষণা িদেয়েছন। দশিটেত িত িতন বছর পর জাতীয় িনবাচন হয়। িক  ২০০৭ সােলর পর এখন
পয  কান ধানম ী তার ময়াদ শষ করেত পােরনিন।
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