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અ
મને હતું કે આ વખતે ‘નાઇફ’ના ગાલા 
ડિનરમાં અમે ફેમસ ફેમસ ડફલમમી 
હસતમીઓ ભેરા સકન્ધમર્દન આણિ ણરિયંકા 

ચોપિાનમી સાથે હસતમર્દન કરમીશું ને પૂછમીશું, વહોટસ 
યોર રાણશ, ડિયર? તે આશા ઠગારમી નમીવિમી. 
સાણહત્યક હસતમી યાને હાથમી, શેતાનમી ગમીતોના ગાયક 
સલમાન રશરમી પ્ધારેલા, ડકનતુ 
જમવા નહમીં રોકાયેલા ને તેમના 
હસતાક્ષર પામવાનમી તમનના પિ 
્ધૂળ્ધાિમી થઈ.

‘નાઇફ’ યાને NYIFF ઉફફે ‘નયૂ 
યોક્ક ઇતનિયન ડફલમ ફેતસટિવલ’. 
નૃ્ય, સંગમીત અને ણચત્રકારમીનાં 
આયોજનો ઉપરાંત અહમીંનમી ઇનિો–અમેડરકન આટસ્દ 
કાઉતનસલ છેલલાં 16 વર્દથમી આ ડફલમુ્સવો ્ધમાકા 
સાથે ઊજવે છે. રિમુખ સુશ્મી અરુિ ણશવરાસાિમી, 
ફેતસટિવલના અણ્ધપણત અસમીમ છાબિા ઇતનિયન 
ડફલમોનું ણમષટિ ડફલમોથમી લચેલું વૃક્ષ હલાવમીને એકત્ર 
કરે છે, સુરશ્દન િોકયુમેનટિરમી, ફમીચર, શોટસ્દ, 
શોટશશોટસ્દ કૃણતઓ. ઓપણનંગ અને કલોણિંગ 
નાઇટસના ગાલા કોકટિેલ ડિનસ્દથમી છલછલતા આ 
ડફલમુ્સવોમાં ગુજરાતમી, ણહનરમી, ઉરૂ્દ, પંજાબમી, 

કોંકિમી, કનનિ, હડરયાિવમી, મલયાલમ, તણમલ, 
તેલુગુ, મરાઠમી અને અંગરેજીમાં; નવા જૂના અને 
ણરવંગત ણરગરશ્દકોનમી નવમી, જૂનમી ડફલમો, ણરિલર, 
કોમિમી, ટ્ેજેિમી, ફેણમલમી ડ્ામા, ફાઇટિમબાજીથમી લેસ; 
ડફલમાનતે ણરગરશ્દકો કે અણભનેતાઓ સાથે સવાલ 
જવાબ; ણરગરશ્દકોનમી ચચા્દસભા, સેણમનાસ્દ આણર 

બિે શૌક સે રિસતુત કરાય છે, તેમજ 
ઉ્સવાનતે રિરણશ્દત શ્ેષઠ ડફલમ, 
શ્ેષઠ ણરગરશ્દક, વગેરેનમી જાહેરાત 
ને વિમીવિમી હસતમીઓના હસતે 
ટ્ોફમીરિરાન, ફોટિાફોટિમી થાય છે. શ્ેષઠ 
ડફલમ ઉમેશ કુળકિમીણીનમી ‘હાઇવે’ને 
ટ્ોફમી આપમી સલમાન અંકલે. ઉમેશ 

અંકલે શ્ેષઠ ણરગરશ્દકનમી ટ્ોફમી પિ જીતમી. રોજનમી છ–છ 
ડફલમોથમી ચકનાચૂર આ ઉ્સવમાં ગગનવાલાના 
કરમમાં ફકત રસ જ ડફલમ જોવાનું લખાયેલું. મુિફફર 
અલમીનમી પહેલમી ડફલમ ‘ગમન’માં ‘રસ કે ભરે તોરે 
નૈંન સાંવડરયા’નો પહેલો અંતરો ણગડરજારેવમીના 
કંઠે સાંભળમીને ગગનવાલા રોબારા રોબારા બોલમી 
ઉઠેલા, સાયલનટિલમી સાયલનટિલમી. હાણર્દક મહેતાનમી 
ગુજરાતમીઓનમી સટિાઇલ મુજબ અંગરેજી ટિાઇટિલનો 
કાચ પાયેલમી શોટિ્ટડફલમ, ‘ફેમસ ઇન અમેિાબાિ’નમી 

સંકાંત સમયે અમરાવારના મુસલમાનોના 
પતંગરિેમનમી છબમીલમી બોલમીમાં ‘રારુ’ ગમમત પિમી. 
પવન કુમારનમી કનનિ સુપરનેચરલ ણરિલર ‘યુ ટિન્દ’ ઘિમી 
બેઘિમી મોજ કરાવમી ગઈ. તે જ સમયે ચાલતમી લમીના 
યારવનમી ગુજરાતના ગ્ામણવસતારનમી કથા ‘પારિ્ટ’ ન 
જોવાઈ. હોણલવૂિનમી એણનમેશન ડફલમોમાં ભારતમીય 
અમેડરકનોનમી ભૂણમકા ણવશે રાહુલ ઠક્કર (ડ્મીમવકસ્દ) 
અને સંજય પટિેલ (ણપકસાર)નમી ચચા્દસભા પિ 
ચુકાઈ ગઈ. રિણતમ રાસગુપતાનમી ફોમુ્દલા ણરિલર 
‘સાહેબ બમીબમી ગોલામ’ તેનમી પહેલમી ડફલમ હતમી તેવું 
પુરવાર કરતમી હતમી. સવનામ્ધનય અપિા્દ સેનનમી 
ણનકૃષટિ ‘આરસમીનગર’ નાસમીપાસ કરમી ગઈ. એમ. 

મણિકાનતમનમી કનનિ ણરિલર ‘કાઇમ ઇિ પણનશમેનટિ’ 
રોચક હતમી. ગુજરાતમી જુવાન ણનલય રવે ણલણખત, 
રિાયોણજત, ણરગરણશ્દત અને અણભનમીત ણહનરમી ‘ગાં્ધમીજી 
માય મેનટિોર’ રંગમંચમીય અણતરેકવાળમી લાગમી. અનુ 
મેનનનમી ણહનરમી/ઇંગણલશ નસમીરુદ્મીન શાહ અને કતલક 
કોચલમીન અણભનમીત સંવારપુષટિ ‘વેઇડટિંગ’ નભમી 
જાય, સંતપ્દક ઇલલે. પુશન કૃપાલાિમીનમી ઇંગણલશ/
પંજાબમી ણવિપાત્રમી નાટિક જેવમી, હજારો વાર જોયેલમી 
રાંપ્યના ખટિરાગનમી જનેડરક રાસતાં. છેલલે સમણલંગમી 
સંબં્ધનમી હંસલ મહેતાનમી મનોજ બાજપાયમી અણભનમીત 
‘અલમીગઢ’ જેમાં કથાતત્વ કમ અને સામાણજક કથન 
જાસતમી જિાયું. કશાય ણવચારણબંરુ કે મતને ણસદ્ધ 

લીના યાદવની ગુજરાતના 
ગ્ામવવસતારની કથા ‘પાર્ચ્ડ’ 
નહોતી જોવાઈ

ની્ે ગગન 
ક ેત્ે

મધ ુરાય

આય ્ાટ્ટ ‘નાઇફ’ 

રુણચકા ઓબેરોયનમી  સફળ ડફલમ ‘આયલેનિ ણસટિમી’

આ
ટિલું કનફયૂિન તો કયારેય નહોતું. બાળકોના 
ભણવષયના નામે રિાઇવેટિ મેડિકલ કોલેજોને 
ફાયરો કરાવવા નમીકળેલા રાજકારિમીઓ 

છેલલા એક પખવાડિયાથમી મેડિકલના રિવેશ માટિેનમી પરમીક્ષા 
અંગે એવમી રુણવ્ધા પેરા કરમી રહ્ા છે જેનાથમી ણવદ્ાથમીણીઓ 
પરમીક્ષાનમી તૈયારમીનમી ણચંતા કરવાને બરલે રાજયોનમી 
પરમીક્ષાઓ માનય રહેશે કે નમીટિ-2 આપવમી જ પિશે, ભારા 
કઈ રહેશે, મેડરટિ કયા આ્ધારે બનશે તેનમી જ ડફકરમાં 
ઉજાગરા કરવા માંડ્ા. એ કુમળાં બાળકોનમી માનણસક 
તસથણતનમી તો કોઈને પિમી જ નથમી. છેલલમી ઘિમીએ લિવા 
નમીકળેલાં રાજયો છેલલાં ત્રિ વર્દથમી શું કરતાં હતાં? જે કેેનદ્ર 
સરકારે નમીટિ માટિે વટિહુકમ 
લાવવાનો માગ્દ લમી્ધો એ 
કેનદ્ર સરકારે અગાઉ સુરિમીમ 
કોટિ્ટમાં કેમ સોગંરનામું કયુું 
કે મેડિકલ રિવેશ માટિે માત્ર 
નમીટિ જ જરૂરમી છે? હવે 
કેનદ્ર સરકાર આ 
સોગંરનામાથમી 
ણવરુદ્ધમાં જઈ રહમી છે? 
રાજયોને પિ સુરિમીમ 
કોટિટે સાંભળયાં જ 
હતાં. ્યારે 
રાજયોએ કેમ ન 
કહમી રમી્ધું કે 2017 
કે 2018 સુ્ધમી તો 
તેઓ નમીટિ લાગુ કરમી જ 
શકે તેમ નથમી? હવે રહમી રહમીને 
તેઓ કેમ સફાળા જાગયા છે? 
ગૂંચવિ પેરા કરમીને, વાલમીઓ અને 
બાળકોને િરાવમીને પછમી તેઓ 
રસતાઓ કાઢવા બેઠા, જેથમી 
વાહવાહમી મેળવમી શકે, સહાનુભૂણત 
મેળવમી શકે. 

શા માટિે નમીટિ અંગેનો ણનિ્દય 
છેક છેલલમી ઘિમીએ આવે છે? આ બ્ધું 
છ-આઠ મણહના પહેલાં પિ થઈ 
શકયું હોત અને છ-આઠ મણહના 
પછમી, નવા શૈક્ષણિક વર્દ માટિે પિ 
થઈ શકયું હોત. એમાં શું ખાટિુંમોળું 
થઈ જવાનું હતું? મેડિકલમાં 
રિવેશમાં થતા ભ્રષટિાચાર અને 
પૈસાના વહમીવટિને નાથવા માટિે જ 
નમીટિ લાવવાનમી હતમી તો કેમ આટિલો 
સમય નમીટિ ન આવમી? સુરિમીમ કોટિ્ટમાં 
તો ત્રિ વર્દથમી કેસ ચાલમી રહ્ો હતો. 
એ ત્રિ વર્દ ભ્રષટિાચાર થયો જ હશેને? અને એ વ્ધુ એક 
વર્દ ન થાય તે માટિે જલરમી ચુકારો આપવો જો જરૂરમી જ 
હતો તો પછમી કેનદ્ર સરકાર વટિહુકમ કેમ લાવમી? તેનાથમી 
ભ્રષટિાચાર વ્ધુ એક વર્દ ચાલશે એવો જ તક્ક નમીકળે  
કે નહમીં? 

ગૂંચવિનમી આ તસથણતમાં નુકસાન તો એ બાળકોને 
થઈ રહ્ું છે જેમને િોકટિર બનવું છે. એક વખત 
એઆઇપમીએમટિમી આપમીને બાળકો જરા ડરલેકસ થયાં હતાં 
્યાં નમીટિ-2નો ણનિ્દય આવયો. ગુજરાતમાં તો ગુજકેટિના 
આગલા ણરવસ સુ્ધમી સપષટિતા નહોતમી કે ગુજકેટિ લેવાશે કે 
નહમીં. પરમીક્ષાનમી હોલ ડટિડકટિ આપવાનું પિ એક તબક્કે 
મોકૂફ રાખમી રેવામાં આવયું હતું. વાલમીઓએ હંગામો કયા્દ 
પછમી હોલ ડટિડકટિ ઇશયૂ થઈ અને ગુજકેટિ લેવામાં આવમી. 
અણનણચિતતાના માહોલ વચ્ે બાળકોએ કઈ રમીતે પરમીક્ષા 
આપમી હશે? તૈયારમીને બરલે તેમના મનમાં તો શું ણનિ્દય 
થશે એનમી જ ણચંતા હશે. 

સુરિમીમ કોટિ્ટના ચુકારા પછમી વટિહુકમ લાવવામાં કેનદ્ર 
સરકારે આટિલો સમય કેમ લમી્ધો! બે-ચાર ણરવસમાં 
જ વટિહુકમ લાવમી શકમી હોત કેનદ્ર સરકાર. એમાં તો 

કેણબનેટિનમી એક બેઠક જ માત્ર બોલાવવાનમી હતમી અને 
એ પિ રેખાિા પૂરતમી. ણનયમ અનુસાર બોલાવવમી પિે 
એટિલે રસમ ણનભાવવા પૂરતમી બોલાવવાનમી હતમી. એમાં 
આટિલો સમય કોના ફાયરા માટિે કાઢમી નાખવામાં આવયો? 
કઈ ગોઠવિો ચાલમી રહમી હતમી? ચાર રાજયોનાં ચૂંટિિમી 
પડરિામો પછમી જ વટિહુકમ લાવવાના ણનિ્દય પાછળનમી 
ગિતરમીઓ શું હતમી? જે રાજયોના ણવદ્ાથમીણીઓ રિારેણશક 
ભારામાં પરમીક્ષા અાપે છે તેમનમી મુશકેલમીને અગાઉ ધયાનમાં 
રાખમીને કેનદ્ર સરકારે સુરિમીમમાં રજૂઆત કરમી હોત તો 
તસથણત કરાચ જુરમી હોત. સુરિમીમ સમક્ષ તો કેનદ્રમીય આરોગય 
મંત્રાલયે આખા રેશમાં નમીટિ જ લેવાનમી સુડફયાિમી વાતોનાં 

વિાં જ કયાું હતાં. 
કેનદ્ર સરકારને ણવવારાસપર ણનિ્દયો 
લઈને પાછળથમી તેમાં રોલબેક 

કરવાનમી ટિેવ પિમી ગઈ છે. 
ઇપમીએફના મામલામાં 

કેનદ્ર સરકારે આ જ કયુું 
હતું. કમ્દચારમીઓએ 
ણવરો્ધ કયશો પછમી 
સરકારે પમીછેહઠ 
કરમી. નમીટિ બાબતે 
પિ વાલમીઓ અને 
ણવદ્ાથમીણીઓએ ણવરો્ધ 

કયશો એટિલે વટિહુકમનો 
રસતો અપનાવયો. 

મહત્વનમી બાબત એ પિ 
છે કે વટિહુકમનો ણનિ્દય લમી્ધા 

પછમી પિ કેનદ્રમીય કેણબનેટિ કે મંત્રમી 
જે.પમી. નડ્ાએ શુકવારે એ સપષટિતા 
ન કરમી કે વટિહુકમમાં ખરેખર શું 
છે. ણરવસભર ગૂંચવાિો ચાલતો જ 
રહ્ો. શા માટિે કેણબનેટિ બેઠક બાર 
તરત જ ખોંખારમીને કહમી રેવામાં 
ન આવયું કે આ રિકારનો ણનિ્દય 
લેવાયો છે? નડ્ાએ તો વાટિોઘાટિોનમી 
વાત કરમી. એનો અથ્દ અેવો ખરો કે 
સરકાર વટિહુકમ બાબતે પિ સપષટિ 
નહોતમી? અથવા વટિહુકમના ભાણવ 
બાબતે સરકારને શંકા હતમી? અથવા 
સુરિમીમ કોટિ્ટથમી િર લાગતો હતો? 

આખા ણવવારનો પેટિા મુદ્ો 
નયાયતંત્ર અને કારોબારમી-સરકાર 
વચ્ેના ગજગ્ાહનો છે. અરાલતો 
વિારા ણહમાચલ રિરેશનમી રાવત 
સરકારના શતકત પરમીક્ષિ, 
રાજયમાંથમી રાષટ્પણત શાસન 

હટિાવવાના ચુકારા, નમીટિ ફરણજયાત કરવાના ચુકારા 
વગેરેથમી કેનદ્ર સરકારને લાગે છે કે નયાયતંત્ર તેમના કામમાં 
રખલ કરે છે. નમીણતન ગિકરમી અને અરુિ જેટિલમી આ મુદ્ે 
ખૂલમીને બોલમી પિ ચૂકયા છે. અરાલતના ણનિ્દય પોતાનમી 
ણવરુદ્ધ આવે તો સરકારો કયારેય સહન કરમી શકતમી નથમી તે 
છેક ઇતનરરા ગાં્ધમીના સમયથમી ચાલયું આવે છે. કારોબારમી 
કાયરા ઘિવાનો અબાણ્ધત અણ્ધકાર ્ધરાવે છે એ સાચું, 
પિ કાયરાના આ્ધારે નયાય તોળવાનું કામ અરાલતોનું 
છે. આમ તો બંનેનાં કામ એકરમ અલગ લાગે છે, પિ 
કારોબારમીને હંમેશાં પોતાનમી સુરિમીમસમી સાણબત કરવાનમી 
મહેરછા રહે છે અને તેને લમી્ધે ભેરરેખા ભૂંસાઈ જાય છે, 
ઓળંગાઈ જાય છે. નયાયતંત્ર ઉપર રબાિ લાવવા રિયાસો 
થાય છે, નયાયતંત્રનમી સણકયતા પર ટિોિા મારવામાં આવે 
છે. અણત સણકયતાના નામે વખોિવામાં આવે છે. કેનદ્રમાં 
ગમે તે પક્ષનમી સરકાર હોય, આ મુદ્ો તો રહે જ છે. 
આવું ચાલતું જ રહેવાનું છે, પિ જયારે સવાલ બાળકોના 
ભણવષયનો આવે ્યારે સરકારે ણવચારવું જોઈએ. આ 
લખાય છે ્યારે, શુકવારે સાંજે પિ નમીટિ અંગેનમી ગૂંચવિ 

આટ્ી અહનહચિતતા, 
આટ્ી ગૂંચવણ?

મેડ્ચકલમાં પ્રવેશ માટે 
કઈ પરીક્ા લેવી એની 

વિંતામાં વવદ્ાથીથીઓ વાંિી 
શું શકે? તૈયારી શું કરી 

શકે એનું કયારેય સરકાર 
વવિારે છે ખરી?

હવ્ાર
કાના બાટંવા   

અનુસંધાન  છઠ્ા પાને 

બાળકોની માનહસક સ્થિહતનું તો િરા હવચારો

આ
સામથમી તણમલનાિુ સુ્ધમી ફેલાયેલમી અને બે 
મણહના જેટિલમી લાંબમી મુરત સુ્ધમી ચાલેલમી ચૂંટિિમી 
રિણકયા પૂરમી થઈ છે. પૂવ્દ ભારતનાં બે રાજયો 

અને રણક્ષિનાં બે રાજયોને આવરમી લેતમી આ ચૂંટિિમીનમી 
રિણકયાનમી ગુજરાત અને ગુજરાતમીઓએ મોટિાભાગે ઉપેક્ષા 
કરમી છે, પિ આ રિારેણશક ચૂંટિિમીઓ રાષટ્ના રાજકારિમાં 
અણતશય મહત્વનો ભાગ ભજવશે. આ ચારે રાજયોનું 
સમાન તત્વ  કોંગ્ેસનો પરાજય છે એટિલું જ નહમીં, પિ 
કોંગ્ેસનો સાથ લેનારે પિ બેઠકો ગુમાવમી છે. ખુશામતખોર 
કોંગ્ેસમી આગેવાનો પિ આ પડરિામથમી ઉકળાટિ અનુભવે 
છે. ણરતગવજય ણસંહે ણરિયંકા વાડ્ાને નેતાગમીરમી સોંપવાનો 
અનુરો્ધ કયશો છે અને પંજાબના કોંગ્ેસ રિમુખ અમરમીનરર 
ણસંહે સોણનયા ગાં્ધમીએ કોંગ્ેસ રિમુખ રહેવું તેવમી ણવનંતમી કરમી 
છે. રાહુલ ગાં્ધમીનમી નેતાગમીરમી કોઈને પસંર નથમી તે સપષટિ છે. 
કોંગે્સનમી કાયાપલટિ કરવા માટિે ણબહારના ચૂંટિિમી ણનષિાત 
રિશાંતકુમારનમી ભલામિો ફગાવમી રેવામાં આવમી છે. વંશ 
પરંપરાનું રાજકારિ બ્ધા પક્ષોને ભારે પડ્ું છે. તે બાબત 
હવે પછમી ચચમીણીએ. કોંગ્ેસે આસામ અને કેરળ ગુમાવયા પછમી 
મોટિાં રાજયોમાં એક જ રાજય કિા્દટિકમાં સત્ા જાળવમી રાખમી 
છે અને નાનાં રાજયોમાં પિ અરુિાચલ અને ઉત્રાખંિ 
કોંગ્ેસના હાથમાંથમી સરકમી રહ્ા છે. ઉત્રાખંિમાં કોંગ્ેસ 
કામચલાઉ ટિકમી ગઈ છે તે એક જ મતથમી અને બમીજા 
કોંગ્ેસમીઓના ટિેકાથમી ટિકમી છે. આ ટિેકેરારોને જે ડકંમત ચૂકવવમી 
પિશે તેનાથમી કોંગ્ેસના રિભાવ અને આબરૂને મોટિો ફટિકો 
પિશે. છેલલાં બે-ત્રિ વરસથમી ચોમેર સતત મળતા 
પરાજયમાંથમી કોંગ્ેસ બો્ધપાઠ લઈને પક્ષના સમથ્દ 
આગેવાનોને સત્ાનમી લગામ આપે તેવમી અાશા રાખમીએ.

ભાજપે ચારમાંથમી એક જ રાજય આસામમાં ણવજય 
મેળવયો છે અને ણબહારનું કલંક થોિા રિમાિમાં ્ધોવાઈ ગયું 
છે. આસામનો ણવજય ભાજપનમી રાષટ્મીય નેતાગમીરમીનો ણવજય 
નથમી, પિ સથાણનક પડરબળોનમી વરિમી કરવામાં અણમત શાહે 
રાખવેલું રૂરંરેશમીનું પડરિામ છે. સોણનયા ગાં્ધમીનમી માફક 
આસામના કોંગ્ેસમી મુખયમંત્રમીને પોતાનો રમીકરો ભારે પડ્ો 
છે. ગોગોઈએ રિખર કોંગ્ેસમી આગેવાન હેમંત ણબસવાને 
બાજુએ હિસેલમીને પોતાના રમીકરા ગૌરવને વારસરાર જાહેર 
કયશો હોવાથમી ગયા ઓકટિોબર મણહનામાં બેઘર બનેલા 
ણબસવાને અણમત શાહે અપનાવમી લમી્ધો. આસામના ભાજપમી 
આગેવાનોનમી માગિમી ફગાવમી રઈને અણમત શાહે આસામનમી 
ચૂંટિિમીનમી લગામ હેમંત ણબસવા શમા્દના હાથમાં સોંપમી અને 
તેમના કારિે આસામ ગિપડરરર અને બોિોલેનિ પમીપલસ 

પાટિમીણી સાથે ગઠબં્ધન બનાવયું. આ સથાણનક પડરબળોએ 
ભાજપને ણવજય અપાવયો છે. આસામના મુખયમંત્રમી 
પરના ઉમેરવાર તો ભાજપના સવા્દનંર સોનાવાલ છે, પિ 
ગુજરાતનમી પડરભારા વાપરમીએ તો હેમંત ણબસવા શમા્દ 
આસામના સુપર સમી.એમ. છે.

પંરર વરસથમી સત્ા ભોગવનાર કોંગ્ેસે આસામમી રિજાનમી 
મુખય સમસયાનમી ઉપેક્ષા કરમી છે. બાંગલારેશમાંથમી ઘૂસિખોર 
્ધાિાઓ આસામમાં ઠરમીઠામ થયા છે અને આસામમીઓના 
નોકરમી ્ધં્ધા પિાવમી રહ્ા છે. 1979થમી આ ઘૂસિખોરો 
સામે ઉગ્ જેહાર ચલાવનાર આસામ ગિપડરરર અણતશય 
લોકણરિય છે. આ ઘૂસિખોરો મોટિાભાગે મુતસલમો હોવાથમી 
કોંગ્ેસ તેમને પંપાળે છે. ભાજપે આ ઘૂસિખોરોને અટિકાવવા 
માટિે અને તેમને પાછા ્ધકેલમી રેવા માટિે વચન આપમીને 
આસામમીઓના મત મેળવમી લમી્ધા છે. આ વચન પાળમી શકાય 
તેવું નથમી. બાંગલારેશનમી સરહરે રમીવાલ કે તારનમી વાિ 
બાં્ધવાનમી ભાજપનમી બાંય્ધરમી હાસયાસપર છે. આ સરહર 
પર નાનાં મોટિાં એટિલાં નરમીનાળાં છે કે વાિ બાં્ધમી શકાય 
તેમ નથમી અને ઘૂસિખોરો સામે વ્ધારે પિતાં ઉગ્ પગલાં 
ભરમીને બાંગલારેશને નારાજ કરવાનું આપિને પરવિે તેવું 
નથમી, કારિ કે ઇશાનમી રાજયો માટિે જરૂરમી માલસામાનનમી 
અવરજવર માટિે બાંગલારેશનો સહકાર જરૂરમી છે. 

ચૂંટિિમીના જોશમાં અપાયેલાં આ વચન પાળમી શકાય 
તેવાં નથમી. આસામમાં કોંગ્ેસનો પરાજય થયો તેમ કહેવું 
બરાબર નથમી. કોંગ્ેસ સાફ થઈ ગઈ છે. 2011માં 78 બેઠકો 
મેળવનાર કોંગ્ેસને આ વખતે માત્ર 30 બેઠક મળમી છે અને 
બાંગલારેશમી મુતસલમોનું રિણતણનણ્ધ્વ કરનાર AUDF પિ 

પાંચ બેઠક ખોવમી પિમી છે.
બંગાળનમી ચૂંટિિમીમાં 

ભાગમીરારો બરલાઈ ચૂકયા 
છે. 2011માં કોંગ્ેસનો સાથ 

મેળવમીને મમતા બેનરજીએ 
માકસ્દવારમીઓને પછાડ્ા. આ વખતે 

કોંગ્ેસ અને સામયવારમીઓને મમતા 
બેનરજીએ એકલા હાથે વાળમી િૂિમીને ફગાવમી 
રમી્ધા છે. ગયા વખત કરતાં તેમિે આ વખતે 
વમીસ બેઠકો વ્ધારે મેળવમી છે. (211) અને 
પોતાનમી સારાઈ અને રિામાણિકતાના બળે 

જી્યા છે.
કેરળ હંમેશાં િામાિોળ હોય છે અને કોંગ્ેસના મુખયમંત્રમી 

ઓમાન ચંિમી પર સવમીથા જોિે બાં્ધેલા શરમીર સંબં્ધના 
પડરિામે મોટિા ભ્રષટિાચારમાં સંિોવાયા છે. ગામિાંઓમાં 
સૂય્દ ઊજા્દથમી ણવજળમી પેરા કરવાના કાૈભાંિે ઓમાન ચંિમીનો 
અને કોંગ્ેસનો પરાભવ કયશો છે. બંગાળમાં કોંગ્ેસના સાથમી 
િાબેરમીઓ કેરળમાં રુશમન પક્ષે હતા, તેથમી કેરળમાં કોંગ્ેસ 
પોતાના રોસતોના હાથે હારમી તેવું કહમીએ તો ખોટિું નથમી.

જય લણલતાએ બ્ધા વતા્દરા ખોટિા પાડ્ા છે અને પોતાનમી 
સત્ા જાળવમી રાખમી છે. તેનાં કારિો ભિેશરમીઓને ગમે તેવાં 
નથમી. જયલણલતાએ ણબહારના નમીતમીશકુમારનું અનુકરિ કયુું 
છે અને રારૂબં્ધમી રાખલ કરવાનું વચન આપમીને ગામિાંઓનમી 
તમામ સત્રમીઓનાં મત મેળવમી લમી્ધાં છે. જે વાત આસામમાં 
કોંગ્ેસને ભારે પિે તે જ વાત તણમલનાિુમાં દ્રુમક માટિે મુશકેલ 
બનમી. દ્રુમકના વ્ધારે સમથ્દ આગેવાનોને બરલે પોતાના 
રમીકરા સટિાણલનને વારસો આપવાનમી જાહેરાત કરુિાણનણ્ધના 
પરાજયનું મુખય કારિ છે. જયલણલતા મમતા બેનરજી 
નથમી. અણતશય વૈભવમી જીવન જીવે છે અને ભ્રષટિાચારના 
અગણિત કેસોમાં સંિોવાયાં છે, પિ ભારતના મતરારો 
ભ્રષટિાચારમીઓને મત આપવામાં પાછું વળમીને જોતા નથમી.

કેરળ તણમલનાિુમાં રાષટ્મીય પક્ષોને રિવેશ મળતો નથમી 
અને આ બંને રિરેશોમાં ભાજપનું અતસત્વ નથમી, પિ કેરળનમી 
ણવ્ધાનસભામાં ભાજપે પહેલમી જ વાર રિવેશ કયશો છે અને 
એક બેઠકો મેળવમી છે. તણમલનાિુમાં દ્રુમકનો પરાજય થયો 
છે. તેના ઘિાં કારિોમાં એક કારિ કોંગ્ેસ જોિે ગઠબં્ધન છે. 
કોંગ્ેસનો સાથ લેનાર હારે છે અને કોંગ્ેસનમી સામે લિનાર 
જીતે છે તેવું સમમીકરિ બાં્ધવાનો સમય હજી આવયો નથમી. 
પંજાબ અને ઉત્રરિરેશનમી ચૂંટિિમીના પડરિામ સુ્ધમી રાહ  
જોવમી પિશે.

પિ આ ચારે રાજયોમાં સમાન તત્વ છે તે ભારતમાં 
આવતમી કાલના રાજકારિ માટિે ઊજળા ણરવસનમી ણનશાનમી 
છે. ટિચૂકિા પક્ષો અને અપક્ષોને મતરારોએ સાફ કરમી નાખયા 
છે. તણમલનાિુ બંગાળમાં બ્ધમી બેઠકો મુખય અને મજબૂત 
પક્ષોના હાથમાં છે. આસામ અને કેરળમાં તેમને માત્ર એક 
જ બેઠક મળમી છે. પુખત અને રિખર લોકશાહમીમાં પક્ષો જ 
કામ કરમી શકે છે. પક્ષણવહમીન લોકશાહમી અંગે ણવનોબા ભાવે 
અને જયરિકાશ નારાયિે કરેલો અનુરો્ધ તદ્ન બેબુણનયાર 
છે અને જોખમમી પિ છે. સંતોએ રાજકારિમાં પિવાનું ટિાળવું 
જોઈએ. { nagingujarat@gmail.com

કેરળ-તવમલના્ચુમાં રાષ્ટ્ીય પક્ોને 
પ્રવેશ મળતો નથી અને આ બંને 

પ્રદેશોમાં ભાજપનું અસસતતવ નથી, 
પણ ભાજપે પહેલી વાર પ્રવેશ કયયો 

ત્ડ ન ેફ્ડ
નગીનદાસ સંઘવી

િમીનદો્ત કોંગ્ેસમાં 
ઉકળાટ વધી રહ્ો છે
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