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 તાજેતયભાાં થમેર ગજુયાત વલધાનવબાની ચ ૂાંટણીઓના રયણાભો ય યાજકીમ 

વલશ્રેકોએ થૃક્કયણ કયી કયીને એના ભનપાલ ેએલા અથથ કાઢલાભાાં કોઈ કભી ન 

યાખી. ચ ૂાંટણીને આજે એક રાાંફો વભમ લીતી ચકૂ્યો છે, એ છી ણ એની અવયો તો 

ચાલ ુયશલેાની જ. એ ભાટે નશીં કે એનુાં રયણાભ કોઈક યીતે અનેક્ષિત શત ુાં. શકીકતભાાં 

તો આ રયણાભ અેક્ષિત જ શત ુાં. બાયતીમ જનતા ાટીને (બાજ) તો જીતવુાં જ શત ુાં. 
અને એ િ જીત્મો ણ. યાંત ુએ જીત વનણાથમક યીતે ન શતી ; એ િે કોંગ્રેવને જરૂય 

શયાવ્મો છે, ણ એનુાં વનકાંદન કયી ળકમો નથી ; કોંગ્રેવ ને પટકો ડયો છે ખયો ણ એ 

અટકી ગમો નથી.  

 ગજુયાતની ચ ૂાંટણીઓ જીતીને, બાજ શલે બાયતના 29 યાજ્મોભાાંથી 19 યાજ્મો 

ય વત્તા ચરાલળ,ે ઉયાાંત વાંવદભાાં એની ફહુભતી તો છે જ. ફે દામકા લૂે, કોંગ્રેવ 

િની 26 યાજ્મોભાથી 16 યાજ્મોભાાં ોતાની વયકાયો શતી. શુાં બાયતને મખુ્મ વલયોધ 
િ યરશત દેળ ફનાલલાનુાં, બાજનુાં 'કોંગ્રેવ - મકુ્ત બાયત' સ્લપ્ન મૂ આમોજન 

પ્રભાણે આગ ધી યહ્ુાં છે ? ગજુયાત યાજ્મ જ્માાં બાજે વતત ફે દામકાઓથી 

લચથસ્લ ટકાલી યાખ્યુાં છે. ત્માાંના 182 વભ્મોની વલધાનવબાભાાં ફે તતૃીમાાંળ ફહુભતી 

જીત્મા શોલા છતાાં બાજે 99 ફેઠકો ભેલી અેિા કયતાાં ઘણી ઓછી કશલેામ અને જે 
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વાભાન્મ ફહુભવતથી પક્ત વાત ફેઠકો લધાયે અને વલધાનવબા ચ ૂાંટણીભાાં ભેલેર ફેઠકો 
કયતાાં ઓછી છે. આભ, એની ભત વાંખ્માભાાં ફહ ુ વાભાન્મ લધાયો થમો છે. ગજુયાત 

યાજમભાાં એને ભતો ટેકો મથાલત અડીખભ યહ્યો છે. વલયોધી ચલો કે નુ: 

વાંમોજજત કોંગે્રવ િ એને િીણ કયી ળકમા નથી.1  

 યાજ્મ વલધાનવબાની ચ ૂાંટણીના રયણાભોભાાં જે વાભાજજક રયફો અવયકાયક 
યહ્યા, તેભાાં ાટીદાય યલુાનોનો અવાંતો ભશત્લન ુકાયણ છે. જેનુાં મખુ્મ કાયણ એ છે કે 

તેભને જે પ્રકાયની યોજગાયી ભલી જોઈએ, એ પ્રકાયની યોજગાયી ભી યશી નથી. 

અત્માયે ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં યશતેા ાટીદાયોની ળશયે તયપ ની ગવત લધી ગઈ છે. તેના 

કાયણે ાટીદાય યલુાનોભાાં વળિણનુાં પ્રભાણ ણ ખાસ્્ુાં લધયુાં છે. જેઓ એવુાં ઈચ્છે છે કે 
તેભણે લધાયે પ્રભાણભા ળશયેોભાાં યોજગાયી પ્રાપ્ત થલી જોઇએ, જે નથી ભી યશી. 

ગજુયાતનાાં યાજકાયણભાાં 1990 છી થી ાટીદાયો બાજની કયોડયજ્જૂ યહ્યા છે. જેના 

કાયણ બાજને ખાસ્વો ટેકો ભળ્મો છે. જે આ ચ ૂાંટણીભાાં ઘટયો શોમ તેવુાં રાગયુાં. રયણાભે 
બાજે એલો પ્રમત્ન કમો કે  ટેરોના જે ભત ગભુાલલા ડ,ે તે અન્મ છાત 

જ્ઞાવતઓના ભત વાથે વયબય થઈ જામ. ણ રયણાભો યથી એવુાં થયુાં શોમ એવુાં 
રાગત ુાં નથી. ફીજી તયપ, વૌયાષ્ટ્રની બાજની ફઠેકોભાાં જે નોધાત્ર પયક ડયો છે. 

તેભાાં ખેતીલાડીના અને યોકરડમા ાકોના યૂતા બાલ ન ઉજલા અને વયકાય દ્વાયા 

ટેકાના વાંતોકાયક બાલ ન આી ળકાલાના કાયણે અવાંતો પેરામો.2 

 આ વવલામ ઉનાકાાંડ છીથી દક્ષરતોભા અવાંતો લધમો. જે આ ચ ૂાંટણીભાાં 

પ્રવતક્ષફિંક્ષફત થામ છે. દક્ષરત નેતા જજગનેળનો વલજમ અને જાશયે જીલનભાાં તેનુાં ઉત્થાન 

એ નોધાત્ર ઘટના છે. જેનુાં કાયણ એ છે કે દક્ષરતોને એવુાં રાગયુાં કે તેભનો અલાજ ઊબો 

થમો છે. તેભણે લાણી ભી છે. આ તભાભ નકુળાનને ખાલા ભાટે બાજે આરદલાવી 

વલસ્તાયોભાાં ણ ખફૂ પ્રમત્નો કમાથ છે. યાંત ુ ત્માાં બાજની ધાયણા મજુફ કોંગે્રવનુાં 

લચથસ્લ ઘટ્ુાં નશી. આખી લૂથ ટ્ટી વરશત યાજ્મભાાં વયેયાળ 15 ટકા લસ્તી 

આરદલાવીઓની છે. જેના ય કોંગ્રવેનો પ્રબાલ મથાલત યહ્યો છે.3  

 1985 ભાાં અનાભતનો વલયોધ કયલાભાાં આગ ડતી ટેર જ્ઞાવતના આજના 

યલુાનોને એવુાં રાગે છે કે અનાભતના કાયણે તભેને યોજગાયી અને વળિણના રાબ 
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ભતા નથી. તેના કાયણ ેઅવાંતો છે. યાજ્મભાાં જે વલકાવની લાતો કયલાભાાં આલે છે. 

એ વલકાવભાાં યોજગાયીની તકોનુાં જે વર્જન થવુાં જોઇએ તે ન થઈ ળક્ુાં. જે ઉદ્યોગો 
લધમા છે, તે ણ ભોટા ઉદ્યોગો છે. અને એટરે તેભાાં માંવત્રકીકયણ લધાયે શોમ છે. તેના 

કાયણે જેટરી યોજગાયી ઊબી થલી જોઈએ એટરી ઊબી થઈ ળકી નશીં; એટરે વલકાવ 

ગાાંડો થમાનુાં જે ્તૂ્ર ચાલયુાં, તેની ાછ આજ બાલના શતી. બરે પયી લખત બાજની 

વયકાય ફની યશી છે, છતાાં 150 ના રક્ષમાાંક નક્કી કમો શોમ, તેની વાભે અેિા કયતાાં 

વયેયાળ ત્રીજા બાગનુાં નકુળાન બોગલવુાં ડ્ુાં છે. જ્માયે 2012 ભાાં જે 115 ફેઠક શતી 

તેના કયતાાં ણ ફેઠકો ઘટી છે.4  

 ગજુયાતની આ ચુાંટણીભાાં શરેી જ લખત ભાંરદય દળથન ભશત્લનો મદુો ફન્મો. 

અને ધભથસ્થાનભાાં કદી ગ ન મકૂનાયા કોંગ્રેવ પ્રમખુ યાહુર ગાાંધીએ ગજુયાતનાાં નાના 

- ભોટા. ભીને કુર 29 ભરદયભાાં દળથન કયીને ોતાની આસ્સ્તકતા વવદ્ધ કયલાનો પ્રમાવ 

કમો. વોભનાથ ભાંરદયના યજીસ્ટયભાાં યાહુર ગાાંધીએ ોતાનુાં નાભ ક્ષફન-રશન્દુ મરુાકાતી 

તયીકે નોધાવ્યુાં એભાાં કળી ભરૂ નથી. યાહુર ગાાંધી ાયવી રપયોજ ગાાંધીના ૌત્ર છે અને 

ક્ષિસ્તી ભાતા વોવનમા ગાાંધીના દીકયા છે. ોતાની જાતને જનોઈધાયી રશન્દુ અને 

વળલબક્ત શોલાનુાં કશીને યાહુર ગાાંધીએ તદ્દન ખોટી છા ઊબી કયી છે અને કટ્ટયાંથી 

રશિંદુત્લલાદીઓને પ્રોત્વાશન આપ્યુાં છે. બાયતના યાજકાયણ જોડે ધભથને વાાંકી રેલાનો 

આયો બાજ અને ખાવ કયીને વલશ્વ રશન્દુ રયદ ય મકૂલાભાાં આલે છે અને એ ભાટે 

વાંઘ રયલાયને ફદનાભ કયનાયા કોંગ્રેવી આગેલાનો ોતાને શભેળાાં ક્ષફનવાાંપ્રદાવમક 

(વેક્રુય) ગણાલે છે. આ લખતે ચુાંટણી જીતલાના િક્ષણક ભોશભાાં યાહુર ગાાંધીએ 

ોતાના િના મૂભતૂ અબીગભને નકાયી કાઢયો છે. અને અપ્રાભાક્ષણક ધાવભિકતાનો 

આળયો રીધો છે.5  

 જુદા જુદા જૂથોનુાં પ્રવતવનવધત્લ કયતાાં ત્રણ યલુાનોએ ભોટી વાંખ્માભાાં રોકો અને 

પ્રવાય ભાધમભોનુાં ધમાન ોતાની તયપ ખેંચીને ભોદી વયકાયની ભોરશની ભાાંથી તેઓને 
મકુ્ત કયલાના પ્રમાવભાાં કોંગ્રેવને ભદદ કયી શતી, ણ એટલુાં યૂત ુાં ન શત ુાં. દક્ષરત 

લકીર જજગનેળ ભેલાણી જે ઊનાભાાં દક્ષરતો ય થમેર હુભરા છી ઘણો પ્રખ્માત થમો, 

શારદિક ટેર જેણે ાટીદાય વમદુામને બાજ વલરુદ્ધ ભત આલા ઉશ્કેમો અને અલેળ 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 889  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

ઠાકોય જેણે યોે બયામેરા છાત લગોના એક વલબાગના રશતભાાં અલાજ ઉઠાવ્મો શતો, 

એ ત્રણેમ યલુા નેતાઓએ ગજુયાતની ચુાંટણીને ઘણી યવપ્રદ ફનાલી અને યાંગ મૂાથ. 

યાંત ુએક લાત ત્માયે ણ સ્ષ્ટ્ટ શતી અને અત્માયે તો લધ ુસ્ષ્ટ્ટ છે કે વાંયકુ્ત યીતે 
શોમ કે જુદા જુદા, એ ત્રણે એકભત વલકલનો બાગ નથી. એવુાં ફને એલી ળક્યતાઓ 

ખયી યાંત ુઅન્મ લાંક્ષચત વલબાગોનો જેભાાં વભાલેળ થામ એલા દષ્ષ્ટ્ટકોણને ્યૂ આનાય 
ભેલાણી ને ફાદ કયતાાં, આ ત્રણેમને એક જૂથ ફનલા પે્રયે એવુાં કોઈ ખાવ કાયણ દેખાત ુાં 

નથી. તેઓભાાં એક ભાત્ર વલથ વભાન્મતા છે બાજ વલરુદ્ધ તેઓની શાાંકર.6 

 બાજની ''અચ્છે રદન'' અને ''વફકા વાથ વફકા વલકાવ'' ની નીવતઓએ 

જગાલેરી આળા અરો થઈ યશી છે. ણ, આડકતયી યીતે પેરાલેરો અને અમકુ 

વાંજોગોભાાં અપવોવજનક ફનતો એનો વાંદેળો, જે રશન્દુઓને ભતદાન ેટીના ભાધમભથી 

"ફદરો" રેલા ઉશ્કેયે છે, એ શજુમ કાયગય છે. પ્રગવતળીર દો ભાટે શલે ડકાય એ છે 

કે તેઓ મસુ્સ્રભો, દક્ષરતો અને અન્મ લાંક્ષચત જૂથોને કશલેાતા રશિંદુત્લલાદીઑ વલરુદ્ધના 

એક યાજકીમ ભાંચ ય એકવાથે રાલીને ફતાલે. ગજુયાતભાાં કોંગે્રળની નીવતએ યાજકીમ 

યીતે નાદાયી નોધાલી છે. તે બાજની રશિંદુત્લની નીવત વાભે મકુાફરો કયલાભાાં વનષ્ટ્પ 

નીલડી છે અન ેએની વનસ્તેજ નકર ફની ગમી છે. જો આલનાય વભમભાાં આ નીવતન ે

નમનૂા સ્લરૂ રેલાભાાં આલે તો અંજાભ કરૂણ નીલડી ળકે. કાયણકે ફહુભતીલાદની 

યભતના ભેદાનભાાં તો શભળેાાં બાજ જ ફાજી ભાયી ગયુાં છે.  
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