
ি িটশ পালােমে ট দফায় দফায় হারেছন বিরস
‘মাদার অব পালােম টস’ এখন ‘মাদার অব অল ব ােটলস’

কাশ : ০৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবে র
‘মাদার অব

পালােম টস’ িহেসেব পিরিচত ি েটেনর পালােমে ট দফায় দফায় হারেছন নতুন ধানম ী বিরস জনসন।
ই  িদেন  িতনিট  ভােটই  হেরেছন  িতিন।  য  পালােম টেক িনি য়  কের িনেজর  ল  পূরণ  করেত
চেয়িছেলন ধানম ী বিরস জনসন, তার সে  এেকর পর এক সংঘােত হের যাে ন িতিন। িবেরাধীসহ

িনজ দেলর অেনক এমিপর তােপর মেুখ পেড়েছন। িনেজর ভাই জা জনসন ম ী ও এমিপ উভয় পদ
থেক পদত াগ কেরেছন। মািকন িমিডয়া িসএনএন বলেছ, ‘মাদার অব পালােম টস’ এখন ‘মাদার অব

অল ব ােটলস’ এ পা িরত হেয়েছ। আগামী সামবার ধানম ী বিরেসর আগাম িনবাচেনর ওপর ফর
ভাট িদেত পারেবন এমিপরা। তেব সিদনও বিরস হারেবন বেলই ধারণা করা হে । খবর িবিবিস  ও

ডয়েচেভেলর

দফায় দফায় হাের িব  বিরস

ধানম ী বিরস জনসন বধুবার রােত হাউজ অব কমে  ই দফা পরািজত হেয়েছন। আগাম িনবাচন
িনেয় ধানম ী পালােমে ট য াব এেনিছেলন সিট ই-ততৃীয়াংশ সংখ াগির তা না পাওয়ায় খািরজ
হেয়েছ। আগাম িনবাচেন ােবর পে  ২৯৮ ও িবপে  পেড় ৫৬ ভাট। ই-তৃতীয়াংেশর সমথন পেত
আেরা ১৩৬িট ভাট দরকার িছল বিরেসর। এর আেগ এমিপরা ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ) থেক চিু
ছাড়া বিরেয় যাবার িবষয়িট আটেক িদেয় িবল (৩২৯-৩০০) পাশ কের। ম লবার পালােমে টর িনয় ণ
নন এমিপরা। এই িবল পাশ হয় ৩২৮-৩০১ ভােট। িবল েলা আেন িবেরাধী দল। তােদর সে  যাগ
দন মতাসীন কনজারেভিটভ পািটর একদল িবে াহী এমিপ।

আগামী কেয়ক িদেনও বিরসেক তার ঘািষত নীিতর পথ থেক সের আসেত হেব বেল ধের নওয়া হে ।

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

আগামী ১৭ ও ১৮ অে াবর ইইউর শীষ  সে লেন  ি ট  স েক িস া  নওয়া হেব।  পিরক না
অ যায়ী জনসেনর সরকার হয় তার আেগ ইইউর সে  বাঝাপড়া করেত স ম হেব, অথবা ৩১ অে াবর
ি েটন চিু  ছাড়াই ইইউ ত াগ করেব। এই শীষ সে লনেক ক  কেরই ি েটেনর পালােমে ট ঐক ব
িবেরাধী প  ও সরকার পে র কেয়কজন িবে াহী এমিপ তােদর রণেকৗশল ি র কেরেছন। বধুবার তারা
চিু হীন ি ট এড়ােত পালােমে ট াব অ েমাদেন স ম হওয়ায় ১৯ অে াবেরর মেধ  ইইউর সে
সমেঝাতা না হেল সরকারেক ি েটর ময়াদ আেরা িতন মাস বাড়ােনার আেবদন করেত হেব।

িন  ক  হাউজ অব কমে র পর উ ক  হাউজ অব লডেসরও স িত েয়াজন। এরপর রািন সা র
করেল াব আইন িহেসেব কাযকর হেব। িক  হাউস অফ লডস এর মেধ ই ৯০িট সংেশাধনীসহ াবিট
আবার হাউজ অফ কমে  ফরত পাঠােনার উেদ াগ নওয়ায় গাটা ি য়ায় িবল  ঘটেত পাের। সবিকছু
িঠকমেতা চলেল আগামী সামবার এই ি য়া চড়ূা  হেত পাের। বতমান অব ায় িবেরাধীরা বিরেসর
ওপর আ া রাখেত পারেছন না। কারণ িতিন িনবাচেন িজতেল য চিু হীন ি ট থেক সের আসেবন
সই  িন য়তা  নই।  অথনীিতিবদসহ  িবেরাধীেদর  আশংকা  চিু হীন  ি ট  হেল  দশিটর  অথনীিত

মারা কভােব িত  হেব। ধানম ী জনসন িবেরাধীেদর অব ােনর তী  িন া কের বেলেছন, তার
ি ট সং া  পিরক না বািতল কের পালােম ট কাযত ােসলেসর সে  দরকষাকিষর পথ ব  কের

ইইউর হােত মতা তেুল িদে । িক  কবল িবেরাধীরা নয়, িনেজর ভাই জা জনসনও বিরেসর িবপে
গেছন। ব বসায় ম ী  এবং এমিপ পদ থেক িতিন পদত াগ কের বেলেছন,  দেশর ােথই পদত াগ

কেরেছন। ডাউিনং ি ট জা জনসেনর পদত ােগর িবষয়িট িনি ত কেরেছন। জা জনসন আেগ থেকই
ইইউেত থাকার পে ।

‘মাদার অব পালােম টস’ এখন যু ে !

িসএনএেনর এক িবে ষেণ বলা হেয়েছ, ি েটেনর পালােম ট িবে র অ তম াচীন পালােম ট িহেসেব
পিরিচত। এটােক বলা  হয়,  িবে র সব পালােমে টর মা।  িক  গত ই  িদেন এিট ‘মাদার অব অল
ব ােটলস’ (সম  যু ে ে র ক ) এ পিরণত হেয়েছ। ম ল ও বধুবার এমিপরা যভােব িবতক কেরেছন
তা ঐিতহািসক। এই ধরেনর িবতক অতীেত হেয়েছ িকনা সটা বলা র। িনজ দেলর ২১ এমিপেক
বরখা  কেরও হার ঠকােত পােরনিন ধানম ী বিরস।  বরং তার সব পিরক নাই  আটেক িদেয়েছন
এমিপরা। ম লবার রােত ১৫ লাখ িব বাসী িবিবিস পালােম ট চ ােনেল িবতক সরাসির দেখেছন। তারা

ত  কেরেছন,  িকভােব  সরকার  পালােম টেক  অবমাননা  কেরেছন  এবং  এমিপরা  সরকােরর  সব
পিরক না ভে  িদেয়েছন। কােনা একিদেন সেবা  সংখ ক দশক চ ােনলিট দেখেছন। বিরেসর িব ে
িবে াহ কেরেছন কেনথ াক িযিন দীঘিদন ধের এমিপ িহেসেব আেছন। অেনক এমিপর বয়সও তার
এমিপ হওয়ার বয়েসর সমান নয়। িতিন বিরেসর কপটতার িন া  কেরেছন। িবে াহ কেরেছন সােবক
ি িটশ ধানম ী উইন ন চািচেলর নািত িনেকালাস সায়ামসও। িতিন পালােমে টর বতমান পিরি িত
বণনা করেত িগেয় একরকম চােখর পািন ফেলেছন।

ি েটেনর  সংিবধান  িলিখত  নয়।  এটা  িবিভ  রীিত-নীিত  ও  থার  মাধ েম  চেল  আসেছ।  বতমান
পিরি িতেত  দখা িদেয়েছ এটা এখন েযাজ  িকনা। ল ডন িভি ক িথংক ট াংক ইনি িটউট ফর
গভণেম ট এর িসিনয়র ফেলা ক ােথিরন া ন বেলন, এটা এখন ি েটেন মৗিলক  িহেসেব দখা
িদেয়েছ। বতমােন এমিপেদর কােজর সে  অিলিখত সংিবধান সাম পূণ িকনা সটা িচ ার িবষয় হেয়
দািঁড়েয়েছ। কােরা কােরা মেত, সংিবধান িনেয় সম া নয়, সম া রাজনীিত িনেয়। কারণ রাজনীিতর সে
সংসদীয় গণতে র পতন ঘটেছ।
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