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বিলিভয়ার েpিসেডn iেভা েমারােলস িবেkােভর মুেখ পদতয্াগ কেরেছন। গত
20  aেkাবেরর  িনবর্াচেনর  পর  েথেকi  তার  পদতয্ােগর  দািবেত  িবেkাভ
চলিছল। oi  িনবর্াচেন সুs  কারচুিপর pমাণ েপেয়েছন           আnজর্ ািতক
পযর্েবkকরা। রিববার তারা ফলাফল বািতেলর দািব জানােনার পরi েমারােলস
পদতয্াগ কেরন। eর মাধয্েম বামপিn ei শাসেকর 14 বছেরর শাসেনর aবসান
ঘটেলা। খবর িবিবিস o রয়টােসর্র

2006  সাল  েথেক  বিলিভয়ার  েpিসেডn  িহেসেব  দািয়t  পালন  করা  iেভা
েমারােলস বিলিভয়ার pথম েpিসেডn িযিন নতৃািtক েগা ীর সদসয্। বিলিভয়ার িনবর্াচন কতৃর্ পk েঢেল
সাজােনার  পর  েমারােলস  পযর্েবkকেদর  িসdােnর  সে  eকমত  হেয়েছন  eবং  নতুন  িনবর্াচন  আেয়াজন
করার  েঘাষণা  িদেয়েছন।  তেব  রাজনীিতিবদ,  পুিলশ  eবং  বিলিভয়ার  েসনাবািহনী  iেভা  েমারােলসেক
িনবর্াচন েথেক সের দাঁড়ােত আhান জািনেয়েছ। e সpােহর েত তার সমথর্কেদর aেনেকর oপর হামলা
হেয়েছ eবং তােদর ঘরবািড় jািলেয় েদoয়া হেয়েছ।
েটিলিভশেন েদoয়া ভাষেণ েমারােলস বেলন, িতিন েpিসেডেnর পদ েথেক পদতয্াগ করেছন। হামলা o
ভাঙচুর বn করেত িতিন িবেkাভকারীেদর pিত আhান জািনেয়েছন। ভাiস েpিসেডn আলভােরা গািসর্য়া
িলেনরা eবং িসেনট েpিসেডn আিdয়ানা সালভািতেয়রা eরi মেধয্ পদতয্াগ কেরেছন। ei িসdােnর পর
িবেkাভকারীরা পেথ েনেম আেস eবং আনn িমিছল কের।
িবেkােভর  েযভােব

িনবর্াচেন কারচুিপর িবষেয় aিভেযাগ oঠার পর েথেক গত কেয়ক সpােহ বিলিভয়ায় সরকার িবেরাধী
িবেkাভ  হেয়েছ। িনবর্াচেনর রােত েকােনা বয্াখয্া ছাড়া 24 ঘnার জনয্ েভাট গণনা বn রাখার পর
pথম  uেtজনা  ৈতির  হয়।  চূড়াn  ফলাফেল  েদখা  যায়,  iেভা  েমারােলস  eককভােব  িবজেয়র  জনয্
pেয়াজনীয়  েভাট  েপেয়েছন।  ঐিদেনর  পর  হoয়া  সিহংসতায়  anত  িতনজন  pাণ  হারান।  পরবতর্ীেত
িবেkাভকারীেদর সে  েযাগ েদন কেয়কজন পুিলশ সদসয্o। িনবর্াচন পযর্েবkণ করা সংsা aগর্ানাiেজশন
aব  আেমিরকান  েsটস  (oeeস)  রিববার  জানায়  েয  তারা  বয্াপক  পিরমােণ  তথয্  কারচুিপর  pমাণ
েপেয়েছ  eবং  িনবর্াচেনর  ফলাফল  সতয্ায়ন  করেব  না।  eরপর  েমারােলেসর  oপর  চাপ  বাড়েত  থােক।
সারািদেন  তার  রাজৈনিতক  িমtেদর  aেনেকi  পদতয্াগ  কেরেছন,  যােদর  মেধয্  েকu  েকu  পিরবােরর
িনরাপtার িবষয়িটেক কারণ িহেসেব uেlখ কেরেছন। েসনাpধান েজনােরল uiিলয়ামস কািলমানo শািn
বজায়  রাখেত  eবং  িsিতশীলতা  akুn  রাখেত’  েpিসেডnেক  পদতয্াগ  করার  আhান  জািনেয়েছন।
িবেkাভকারীেদর oপর েকােনা সশst বািহনী হামলা করেল তােদর িব েd পদেkপ েনেব বেলo জািনেয়েছ
েসনাবািহনী।
pিতিkয়া

গত  মােসর  িনবর্াচেন  িdতীয়  sান  পাoয়া  িবেরাধী  েনতা  কােলর্াস  েমসা  শািnপূণর্ভােব  pিতেরাধ  গড়ায়

  iেtফাক েডs
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িবেkাভকারীেদর  aিভনnন  জািনেয়েছন।  eক  টুiট  বাতর্ ায়  ei  ঘটনােক  ‘ৈsরাচােরর  পতন’  eবং
‘ঐিতহািসক  িশkা’  বেল  uেlখ  কেরেছন।  তেব  iেভা  েমারােলেসর  pিত  সমথর্ন  জানােনা  িকuবা  o
েভিনজেুয়লার েনতারা ei ঘটনােক ‘েসনা aভুয্tান’ িহেসেব আখয্া িদেয়েছন।
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