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জনক  ড  ॥ ি িটশ ধানম ী বিরস জনসেনর করা ি ট চিু র ওপর ভাট িগত করার ােবর পে  সমথন
িদেয়েছ ি িটশ পালােম ট। পালােমে টর ত  সদ  সােবক র ণশীল ম ী ার অিলভার লটউিয়েনর তালা

াবিটর পে  ৩২২ ভাট পেড়, িবপে  ৩০৬ ভাট পেড় বেল জািনেয়েছ বাতা সং া রয়টাস। পালােমে টর এই
ভােটর অথ হল, ি িটশ সরকার শিনবার আর ি ট চিু  িনেয় ভাট করেব না, যমনিট পিরক না কেরিছল

তারা। এেত বহৃ িতবার জনসন ইইউেয়র সে  য ি ট চিু  কেরেছন তার িত সমথন জানােনা হেব িকনা তা
ঝিুলেয় রাখেলা ি িটশ পালােম ট। খবর িবিবিস ও দ  গািডয়ােনর।

চিু  ছাড়া ি েটর স াবনা ব  করার পিরক নায় এ ােবর পে  সমথন দন ি িটশ এমিপরা। আেগ পাস
হওয়া আইনা যায়ী, এই ভােটর অথ ি েটেনর ইউেরাপীয় ইউিনয়নেক (ইইউ) ছাড়ার িনধািরত তািরখ ৩১ অে াবর
থেক আরও বিশ সময় পাওয়ার জ  ইইউেক িচিঠ িদেবন জনসন। িক  পালােম ট এ িস া  দয়ার পর ধানম ী

জনসন জািনেয়েছন, ইইউ থেক ি েটেনর বর হেয় যাওয়া িনেয় আরও সময় িনেত আর মধ তা করেত পারেবন
না িতিন। িতিন এটা করেবন না বার বার এমনিট জািনেয় িনেজর কথায় অনড় থােকন জনসন। পালােম টেক িতিন
বেলন, দির করার জ  ইইউেয়র সে  আিম আর কান দনদরবার করব না এবং আইনও আমােক তা করেত বাধ
কের না। ইইউেয় থাকা আমার ব ু ও সহকমীেদর আিম সই কথাই বলেবা যা গত ৮৮ িদন ধের ধানম ী িহেসেব
বািক সবাইেক বেল আসিছ আিম, সিট হেলা, আরও দির করা দেশর জ  খারাপ হেব, ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর
জ  খারাপ হেব এবং গণতে র জ  খারাপ হেব। ইউেরাপীয় কিমশন বেলেছ, এখন ি েটনেক তােদর পরবতী
পদে প স েক ইইউেয়র িনবাহীেক অব ই যত ত স ব অবিহত করেত হেব। ি িটশ পালােমে টর িন ক
কম  সভার নতা জ াকব িরস মগ জািনেয়েছন, জনসেনর ি ট চিু  অ েমাদন করেব িকনা তা িনেয় সামবার
পালােমে ট িবতেকর পর ভােট হেব। ি ট চিু  বা বায়ন করার জ  য আইন েলা দরকার পালােমে ট স েলা
সব পাস না হওয়া পয  ি ট চিু  িগত রাখার িস া েক সমথন জানােনা হেব িকনা এ িনেয় সংেশাধনী াব
িদেয়িছেলন লটউিয়ন। এিট ৩১ অে াবেরর মেধ  সাধন করা যেত পাের, জনসন এমনিট মেন করেলও অ া রা
মেন কেরন, ইইউ থেক ি েটেনর বর হেয় যাওয়ার ে  ছাট একিট ‘ কৗশলগত’ িবল  েয়াজন।
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