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৩৪ বছর বয়িস সা া ম ািরন হেত যাে ন িবে র
সবেচেয়  কমবয়িস  ধানম ী।  চলিত  স ােহই
িতিন শপথ িনেত যাে ন িফনল াে ডর ধানম ী
িহেসেব।  মলূত  নারীেদর  নতৃে  থাকা  একিট
কায়ািলশন সরকােরর ধান িহেসেব দািয়  হণ

করেত  যাে ন  িতিন।  বতমােন  িতিন  দশিটর
পিরবহনম ী  িহেসেব  কাজ  করেছন।  খবর
িবিবিসর

ধানম ী  আনি  িরিন  পদত ােগর  পর  সা া
ম ািরনেকই ধানম ী পেদর জ  বেছ িনেয়েছ
তার দল সা াল ডেমাে িটক পািট। নারীেদর
নতৃে  থাকা পাঁচিট দেলর সম েয় গিঠত একিট

মধ -বাম  ধারার  কায়ািলশন  সরকােরর  নতৃ
দেবন িতিন। ডাক িবভােগর ধমঘট মাকািবলােক ক  কের আ া ভােট হের পদত াগ কেরন িরিন।

             কমবয়িস সরকার ধানেদর মেধ  এ মহূুেত আেছন িনউিজল াে ডর ৩৫ বছর বয়সী ধানম ী
জিস ডা আেডন এবং ইউে েনর ৩৯ বছর বয়সী ধানম ী ওেলকিস হানচা ক। খুবই অ  ভােটর

ব বধােন আ া ভােট জয়ী হেয় ম ািরন সাংবািদকেদর বেলেছন, আ া পুনগঠেন আমােদর অেনক কাজ
করেত হেব। বয়স িনেয় সাংবািদকরা  করেল িতিন উিড়েয় িদেয় বেলন, ‘আিম কােনািদন আমার বয়স
বা িল  িনেয় ভািবিন। আিম য কারেণ রাজনীিতেত এেসিছ তা িনেয়ই ভেবিছ এবং স কারেণই আমােক
ভাট িনেয় িনবািচত কেরেছ মা ষ’। ম ািরন হেবন দশিটর তৃতীয় নারী ধানম ী।

গত এি েলর সাধারণ িনবাচেন তার দল বহৃ ম রাজৈনিতক দল িহেসেব আিবভূত হয়, আর স কারেণই
তার দল ধানম ী  পেদ  মেনানয়ন  িদেত পাের িযিন  কায়ািলশন সরকােরর নতৃ  িদেবন।  িফিনশ

ডকা ার ওয়াইএলই’র তথ  অ যায়ী, সাে  ম ািরন িসে ল মােয়র স ান। তার পিরবাের িতিনই থম
িযিন িব িবদ ালেয় ভিত হেয়িছেলন। স ত, িফনল া ড এ মূ েত ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর িসেডি র
দািয়ে  আেছ।
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