૧૫૯ વષર્
બળવો ટાળવા માટ�
પક્ષે કદાવર નેતાઓની
સતત અવગણના
ટાળવી જોઇએ
દોઢ સદી પાર, નવી સદીઓ માટ� તૈયાર

ગુરુવાર ૨૩ જૂન, ૨૦૨૨

મહારા�ના
ક�િબનેટ
મંત્રી અને િશવસેનાના
શિક્તશાળી નેતા એકનાથ
િશંદ�એ પોતાના પક્ષ સામે
બળવો કરીને મહારા�ના
શાસક ગઠબંધનને આજે
રાજક�ય કટોકટીમાં ધક�લી
દીધું હતું. િશંદ� િશવસેનાના
ક�ટલાક ધારાસભ્યો સાથે
આજે સુરતની હોટલમાં
રોકાણ કયાર્ બાદ ગુવાહાટી
ગયા હતા. તેમની સાથે 40થી
વધુ ધારાસભ્યો હોવાનો

તેઓ દાવો કરી રહ્યાં છ�
અને � તેમની વાત સાચી
હોય મહારા�માં અઢી વષર્થી
શાસન કરી રહ�લ મહારા�
િવકાસ અઘાડી(એમવીએ)
ની સત્તાની �સ્થરતા સામે
મોટો પ્રશ્નાથર્ સ�ર્યો છ�.
મહારા�માં િવધાન પ�રષદના
ચૂંટણી પ�રણામો સોમવાર�
રાત્રે �હ�ર થયા હતા જેમાં
િશવસેનાની
આગેવાની
હ�ઠળના એમવીએ ગઠબંધને
તેણે જેની ચૂંટણી લડી હતી

તે ૬ બેઠકોમાંથી એક ગુમાવી
હતી જ્યાર� િવપક્ષ ભાજપના
તમામ પાંચ ઉમેદવારો ચૂંટાઇ
આવ્યા હતા. ભાજપની
તરફ�ણમાં ક્રોસ વો�ટ�ગ થયું
હોવાનું મનાય છ�. બળવા
પછી ઉદ્ધવ ઠાકર�ના ને�ત્વે
હ�ઠળની િશવસેનાએ થાણે
િજલ્લાથી ચૂંટાયેલા એવા
૫૮ વષ�ય િશંદ�ને તરત જ
મહારા� િવધાનસભામાં
પક્ષના નેતાપદ�થી દૂર કયાર્
છ�. એકનાથ િશંદ� મહારા�
સરકારમાં શહ�રી િવકાસ
અને પીડબલ્યુડીના ખાતાઓ
સંભાળ� છ�. િશંદ�ની જગ્યાએ
�હમાં પક્ષના નેતા તરીક�
અજય ચૌધરીને મૂકવામાં
આવ્યા છ�. હવે આવી �સ્થિતનું
િનમાર્ણ શા માટ� થાય છ� તેના
ઉપર મનોમંથન થવું �ઇએ
કારણ ક�, આ રાજક�ય
બળવાની પહ�લી ઘટના નથી
આવા અનેક બળવા પહ�લા
પણ થઇ ચૂક્યા છ� અને તેનંુ
સૌથી મોટુ કારણ એ છ�

ક�, પાટ� જ સવર્સ્વ છ� તેમ
ગણાવીને કદાવર લોકોની
અવગણના. એકનાથ િશંદ�
મહારા�માં િશવસેનાના
રાજકારણમાં ઠાકર� પ�રવાર
પછી સૌથી કદાવર ગણાતા
હતાં. તેઓ તેમની �તને
આજે પણ કટ્ટર િશવસૈિનક
તરીક� ઓળખાવે છ�. પર�તુ
ઉદ્ધવ સરકારમાં તેમની
સતત અવગણના જ બળવાનું
મહત્વનું કારણ બની છ�.
ગુજરાતમાં પણ આવું જ બન્યું
હતું. એ 1995નું વષર્ હતું.
ત્યાર� ગુજરાતમાં બળવો થયો
હતો. તે સમયના ગુજરાતના
મુખ્યમંત્રી ક�શુભાઇ પટ�લ સામે
શંકરિસંહ વાઘેલાએ બળવો
કય� હતો. સપ્ટ�મ્બર-1995માં
શંકરિસંહ વાઘેલાને ક�શુભાઈ
પટ�લ સામે વાંધો પડતા તેઓ
પાટ�ના 47 ધારાસભ્યને
લઈને મધ્ય પ્રદ�શના ખજૂરાહો
જતા રહ્યા અને સરકાર
સામે બળવો પોકારી દીધો.
એ સમયે મધ્ય પ્રદ�શમાં

�દ�ગ્વજયિસંહના ને�ત્વમાં
ક�ગ્રેસની સરકાર હતી. અહ�
બધી વ્યવસ્થા કરી દ�વામાં
આવી હતી. તે સમયે પણ
સૌથી મહત્વનું કારણ એ જ
હતું ક� અવગણના. શંકરિસંહ
વાઘેલા તે સમયે ભાજપના
કદાવર નેતા હતા પર�તુ
તેમને તેમજ તેમના સમથર્ક
ધારાસભ્યોને તમામ પ્રકાર�
અન્યાય થતો હતો. થોડા
સમય પહ�લા મધ્યપ્રદ�શમાં
જેમના લોહીમાં જ ક�ગ્રેસ
આવેલું તેવા જ્યોિતરા�દત્ય
િસંિધયાની પણ સતત
અવગણના થતાં અંતે તેમણે
ભાજપનનું દામન થામી
લીધું હતું. ઉત્તર પ્રદ�શમાં
�રટા બહુગુણા �શી સતત
અપમાન સહન કરતાં રહ્યાં
અને અંતે ભાજપમાં �ડાઇ
ગયા. િપ્રયંકા ચતુવ�દી પણ
તેનું ઉદાહરણ છ� જે ક�ગ્રેસ
છોડીને િશવસેનામાં જવા
માટ� મજબૂર બની ગયા
હતાં. એટલે વાત એ જ

છ� ક�, જ્યાર� જેમની પાસે
સુકાન હોય તેમણે પક્ષના
અન્ય નેતાઓનું સન્માન
જળવાઇ રહ� તે રીતે વતર્ન
કરવું �ઇએ તેમજ તેમના
સમથર્કોને પણ સન્માનજનક
હોદ્દા ઉપર રાખવા �ઇએ.
પર�તુ આવુ થતું નથી અને
દર�ક પક્ષમાં બળવો થાય
છ�. બળવો કરવો ક� નહ�
કરવો તે પક્ષની આંત�રક
બાબત છ� પર�તુ મતદારોનું
શું? મતદારો મત આપતી
વખતે વ્યિક્ત અથવા તો
પક્ષને ધ્યાનમાં રાખીને મત
આપે છ�. જ્યાં સુધી વ્યિક્તને
�ઇને મત આપ્યો હોય ત્યાં
સુધી તો ઠીક પર�તુ � પક્ષને
�ઇને મત આપ્યો હોય અને
તે વ્યિક્ત પક્ષ સામે બળવો
કર� ત્યાર� મતદારો સમસમી
�ય છ�. તેવી જ રીતે બળવો
થાય અને � િવધાનસભા
ક� સાંસદ ભંગ થાય તો તેનો
અબ� �િપયાનો બોજ પણ
પ્ર�ના માથે જ આવે છ�.

આપણે ત્યાં �ગલ્ભ નાગ�રકો સામેનો મોટો પડકાર

આને કહેવાય �ગલ્ભ
નાગ�રક. �ાંસમાં રાષ્�પિતપદ
માટ� યોજાયેલી ચૂંટણીમાં
લોકતં�માં િનષ્ઠા ધરાવતા
ઉદારમતવાદી મતદાતાઓએ
ફાસીવાદી
િવચારધારા
ધરાવનારાં સવ�સવાર્ મેરી દ
પેનને સત્તા સુધી પહોંચતાં
અટકાવવા માટ� સંગ�ઠતપણે
અને વ્યૂહાત્મક ધોરણે મતદાન
કયુ� હતું અને ઇમેન્યુઅલ
મે�ોનને ફરી વાર ચૂંટી આપ્યા
એ ઘટનાને હજુ બે મિહના પણ
નથી થયા ત્યાં �ાંસના એ જ
�ગલ્ભ મતદાતાઓએ �મુખ
ઇમેન્યુઅલ મે�ોનને સજા કરીને
મજા પણ ચખાડી દીધી છ�.
�ાંસમાં �મુખપદની અને ત્યાંની
લોકસભા (નેશનલ એસેમ્બલી)
ની એમ બન્ને ચૂંટણી દેશનાં
નાગ�રકો મતદાન કરીને કરે
છ�. �ાંસમાં �મુખને ઘણી સત્તા
છ�, પણ એ સત્તા સાવ અબાિધત
પણ નથી. તેમણે ત્યાંની
લોકસભા પાસેથી ક�ટલીક
મહ�વની બાબતે મંજૂરી લેવી
પડ� છ�. ૨૦૦૨ પછી મે�ોન
�ાંસના પહેલા �મુખ છ� જેને
મતદાતાઓએ બીજી મુદત માટ�
ચૂંટી આપ્યા હતા. ૨૦૦૨ ની
સાલમાં જેક્સ િચરાક બીજી મુદત
માટ� �મુખ તરીક� ચૂંટાયા હતા.
નેશનલ એસેમ્બલીની ક�લ ૫૭૭
બેઠકોમાંથી મે�ોનના પક્ષને અને
મોરચાને ૨૪૫ બેઠકો મળી છ�.

સાદી બહુમતીથી ૪૪ બેઠકો
ઓછી મળી છ�. �ાંસના ડાબેરી
મોરચાને ૧૩૧ બેઠકો મળી છ�
અને મેરી દ પેનના નેશનલ
રેલી નામના પક્ષને ૯૦ બેઠકો
મળી છ�. ખાસ નોંધવાલાયક
અને િચંતાજનક બાબત એ છ�
ક� પાછલી લોકસભામાં મેરીના
પક્ષની મા� દસ બેઠકો હતી જે
વધીને ૯૦ થઈ છ�. દસ ગણો
વધારો.
જગત આખામાં જમણેરી
�િતિ�યાવાદી
ઝનૂની
લોકોની સંખ્યા વધી રહી છ�.
મુ�સ્લમિવરોધ મુખ્ય �ેરકબળ
છ�, પણ ઝનૂની લોકો એ
સમજતા નથી ક� મુ�સ્લમોને
જગ્યા બતાવવી હોય તો
કાયદાના રાજનો ત્યાગ કરવો
પડ� અને સરવાળ� એ બહુમતી
કોમને જ નુકસાન પહોંચાડ�
એમ છ�. એક�દરે આ બહુમતી
�જા માટ� ખોટનો સોદો છ�. પણ
જે ઝનૂની છ� એને સમજાવવા
મુશ્ક�લ છ�, કારણ ક� તેમનામાં
સમજશ�ક્ત નથી એટલે તો
ઝનૂની છ�. જ્યાં સમજ જ ન
હોય ત્યાં સમજાવવા ક�વી
રીતે? માટ� ઉપાય એક જ છ� ક�
સમજદાર નાગ�રકો લોકતાંિ�ક
સેક્યુલર �ાંસને બચાવવાનું
બીડ�� ઝડપે અને લોકતં�માં
મત એક સાધન છ�. જો એ
સાધનનો ગણતરીપૂવર્ક ઉપયોગ
કરવામાં આવે તો દેશને

એક ગ્લાસ શરબતનો

આવતી કાલે નીનાના ઘર� કામવાળી બાઈ આવવાની ન
હતી તેથી તેણે બાજુના બંગલામાં કામ કરતા એક મા�ને
એક �દવસ છૂટક કામ કરવા માટ� આવવા ક�ં. બીજે �દવસે
મા� ભરબપોર� પોતાનાં બધાં કામ પૂરાં કરીને નીનાના ઘર�
આવ્યાં. નીનાએ દરવા� ખોલ્યો અને મા�ને આવકારો
આપતાં બોલી, ‘મા�, સા�ં કયુ� તમે આવ્યાં, નહ� તો માર�
બધું કામ કરવું પડત અને મારાં બી�ં કામ બાક� રહી
�ત.’ મા�ને નીનાના આ મીઠા શબ્દો ગમ્યા. તે બોલ્યા,
‘અર� આ તો મા�ં કામ છ�.’ નીનાએ પાણીનો ગ્લાસ આપ્યો.
મા� મીઠું મલકતાં વાસણ કરવા બેઠાં. પાછળ વર�ડામાં
ખુલ્લામાં ચોકડી હતી, ત્યાં બહુ તડકો આવી રહ્યો હતો અને
મા� તડકામાં બેસીને વાસણ માંજવા લાગ્યાં. નીના થોડાં
બી�ં વાસણ ત્યાં મૂકવા આવી. તેણે �યું ક� બહુ તડકો પડી
રહ્યો છ�. તે બોલી, ‘મા�, બહુ તડકો છ�. તમે વાસણ આ
બાજુ છાયામાં લઈને માં�. મારી બાઈ તો વહ�લી સવાર� આવે
છ�. એટલે ત્યાર� ત્યાં તડકો આવતો નથી પણ અત્યાર� 12
વાગ્યા ભર તડકો છ�. આમ આવતાં રહો.’ વાસણ માંજતાં
માંજતાં જ મા� બોલ્યાં, ‘ના ર� બહ�ન, અમે તો રોજ તડકામાં
જ આવ-� કરીએ. થોડી વાર તડકો આકરો લાગશે, પછી
વાંધો નિહ આવે.’
ÇëìÉôÃ Õù´LË મા�એ ધીમે ધીમે વાસણ
માંજ્યાં. ચોકડી સાફ કરી
èõÖë ÛñæHë અને પછી હાથ મોઢું ધોઈને
ઊભાં થયાં. અંદર આવ્યાં.
નીનાએ પ્રેમથી પૂછ્યું, ‘મા�, શરબત પીશો? બનાવું?’
મા� ક�ઈ બોલ્યાં, ‘નિહ’ પણ તેમના ચહ�રા પર થાક અને
આંખોમાં શરબત પીવાની ઈચ્છા ડોકાઈ રહી હતી. નીનાએ
ઓર�ન્જ શરબત બનાવીને મોટો ગ્લાસ મા�ને આપ્યો અને
પોતે પણ લીધો. શરબત પીતાં પીતાં મા� પોતાના ઘરની
વાતો કરતાં હતાં. નીનાએ ફરી એક વાર ક�ં, ‘તમે મા�ં
આજે કામ કરી આપ્યું તે માટ� તમારો આભાર.’ નીનાએ
તેમને કામના પૈસા આપ્યા. પૈસા લેતાં મા�ની આંખોમાં આંસુ
આવી ગયા.
નીનાએ િચંતાથી પૂછ્યું, ‘મા� શું થયું, ક�મ રડો છો?’
મા� બોલ્યાં, ‘દીકરા, અત્યાર� 70 વષર્ની થઈ અને છ�લ્લાં
50 વષર્થી આ ઘરકામ ક�ં છું, પણ નથી કોઈએ આવકારો
આપ્યો, નથી કોઈએ તડકો લાગશે તેવી િચંતા કરી, નથી
કોઈએ પાણીનું પૂછ્યું. મહ�માનની જેમ શરબત પીવડાવવું
તો બહુ દૂરની વાત છ�. આજે ત� માણસ ગણીને કાળ�
બતાવી, મારા કામના પૈસા આપ્યા, છતાં સાથે આભાર
માન્યો. એક શરબતના ગ્લાસ સાથે ત� પ્રેમભરી કાળ� અને
આદર આપ્યો, તેનાથી તન અને મનને બહુ ઠ�ડક મળી.
આનંદનાં આંસુ આંખોમાં આવ્યાં છ�. બીજું ક�ઈ નિહ.’ આટલું
કહી મા�એ મનોમન નીનાને ઘણા આશીવાર્દ આપ્યા.
તમાર� માટ� કામ કરતાં દર�કને એક ગ્લાસ પાણી અને
શરબત સાથે માન અને લાગણી અચૂક આપો.
મોિનઁગ મહેિફલ

અહીં સુ�� ને લુખ્ખું વળી ટ�કડ� જીવાયું છ�
હવે એ સવર્ને ભેગું જીવું એવી ક્ષણો મળજો
- મનહર માદી

ફાિસસ્ટોથી બચાવી શકાય.
૨૫ મી એિ�લે રાષ્�પિતપદની
ચૂંટણીમાં સમજદાર નાગ�રકોએ
ગણતરીપૂવર્ક મતદાન કરીને
દેશને બચાવી લીધો હતો.
પણ એનો અથર્ એવો પણ
નથી ક� લોકતં� અને સેક્યુલર
શાસક સત્તામાં આવ્યા પછી
હંમેશા મયાર્દામાં રહેશે. આખા
જગતનો અનુભવ એવો છ�
ક� શાસકો છકી જતા હોય છ�
અને તેમને સખણા રાખવા
પડતા હોય છ�. આને માટ�
લોકતાંિ�ક સંતુલન જરૂરી છ�.
એિ�લ મિહનામાં જે �ગલ્ભ
નાગ�રકોએ મે�ોનનો હાથ
પક�ો હતો એ જ �ગલ્ભ
નાગ�રકોએ
લોકસભાની
ચૂંટણીમાં િવરોધ પક્ષોને બેઠકો
આપીને હાથ બાંધી પણ લીધા
છ�. મે�ોને હવે ડાબેરી પક્ષોની
મદદ લેવી પડશે અને એમાં
�ાંસનું કલ્યાણ છ�.
સત્તા સ્વભાવત: નશો પેદા
કરે છ� અને જો શાસકમાં
િવવેક ઓછો પડતો હોય તો
શાસક મયાર્દા ઓળ�ગવા લાગે
છ�. એમાં જો શાસક બહુમતી
રાષ્�વાદી અથાર્ત્ ફાસીવાદી
હોય તો બંધારણીય લોકતાંિ�ક
દેશનું આવી બન્યું સમજો. માટ�
�ાંસના �ગલ્ભ મતદાતાઓએ
પેન માટ� દરવાજા બંધ કરી
આપ્યા અને બે મિહનામાં
મે�ોનના હાથ બાંધી આપ્યા.

આપણે જો લોકતં� અને
કાયદાનું રાજ બચાવવા માગતા
હોઈએ તો �ાંસના મતદાતાઓ
પાસેથી ધડો લેવો જોઈએ.
ઝનૂની ભક્તો સાથે માથાફોડી
કરવાનો કોઈ અથર્ નથી, કારણ
ક� તેમનો મુ�સ્લમ�ેષ એટલો

માથાભારેપણું ટોળાં પેદા કરે
અને ટોળામાં િવવેક નથી હોતો
એ તો સનાતન સત્ય છ�. માટ�
આપણે ત્યાં �ગલ્ભ નાગ�રકો
સામેનો પડકાર મોટો છ�.
પહેલી જરૂ�રયાત છ�
બહુપક્ષીય લોકતં� અને

વાત પાછળની વાત
રમેશ ઓઝા

જગત આખામાં જમણેરી �િતિ�યાવાદી ઝનૂની
લોકોની સંખ્યા વધી રહી છ�. મુ�સ્લમિવરોધ
મુખ્ય �ેરકબળ છ�, પણ ઝનૂની લોકો એ
સમજતા નથી ક� મુ�સ્લમોને જગ્યા બતાવવી
હોય તો કાયદાના રાજનો ત્યાગ કરવો પડ�
અને સરવાળ� એ બહુમતી કોમને જ નુકસાન
પહોંચાડ� એમ છ�. એક�દરે આ બહુમતી �જા
માટ� ખોટનો સોદો છ�. પણ જે ઝનૂની છ� એને
સમજાવવા મુશ્ક�લ છ�, કારણ ક� તેમનામાં
સમજશ�ક્ત નથી એટલે તો ઝનૂની છ�
તી� છ� ક� જો મુસલમાનનું
બૂરું થતું હોય તો તે પોતાનાં
સંતાનોનું ભિવષ્ય રોળી નાખવા
તૈયાર છ�. તેમને િબચારાઓને
શ�ક્ત (શ�ક્ત હંમેશા સાચી
જ હોય) અને માથાભારેપણા
વચ્ચેનો ફરક જ સમજાતો નથી.
શ�ક્ત એકલવીર પેદા કરે અને

સમવાય ભારતને બચાવવાની.
લોકતં�માં િવરોધ પક્ષો હોવા
જરૂરી છ� િવરોધ પક્ષોને સમાન
રાજકીય જગ્યા (ઇક્વલ
પોલીટીકલ સ્પેસ) મળવી
જોઈએ. બીજેપીના નેતાઓ
પૈસાના જોરે અને ડરાવીને
પક્ષાંતર કરાવીને િવરોધ પક્ષોને

કમજોર કરી રહ્યા છ�. બીજું
તેઓ એક પછી એક રાજ્યોમાં
િવરોધ પક્ષોની સરકારોને તોડી
રહ્યા છ�. કણાર્ટક અને મધ્ય�દેશ
પછી હવે મહારાષ્�નો વારો છ�.
રાજસ્થાનની સરકારને પણ
તોડવાનો �યાસ કય� હતો.
દેશમાં મતદાતાઓ સમક્ષ
રાજકીય િવકલ્પ ન રહેવો
જોઈએ. દિક્ષણ ભારત અને
પૂવર્ ભારતમાં બીજેપીને �વેશ
ન મળ� તો પણ વાંધો નહીં.
જ્યાં ઝનૂની િહંદુઓની સંખ્યા
વધુ છ� અને જેમાં લોકસભાની
અંદાજે ૪૦૦ જેટલી બેઠકો છ�
ત્યાં િવરોધ પક્ષોને લકવા�સ્ત
કરી નાખવાના. િવરોધ પક્ષોના
િવધાનસભ્યોને બને ત્યાં સુધી
ખરીદીને વાડામાં પૂરો અને
નહીં તો ડરાવીને વાડામાં લઈ
આવવાના.
દેશનું લોકતં� જ્યારે
ખતરામાં છ� ત્યારે �ાંસની જેમ
નાગ�રકોએ સજ્જ થવું પડશે.
જો કાયદાનું રાજ બચાવવું
હશે તો સંતુિલત લોકતં�
અિનવાયર્ છ� અને કાયદાના
રાજમાં જ �જાની સલામતી
છ�, પછી તમે લઘુમતીમાં હો
ક� બહુમતીમાં. જગતના જે જે
દેશોમાં એકપક્ષીય રાજ છ� એ
દેશોની હાલત તપાસી જુઓ.
ત્યાંની બહુમતી કોમની હાલત
તપાસી જુઓ.

- આ લેખમાં પ્રગટ થયેલાં િવચારો લેખકનાં પોતાના છ�.

સત્તા મળ� ત્યારે �ષ્ટ થવાથી બચવું મુશ્ક�લ હોય છ�

સત્તા સાથે એની આગવી
જવાબદારી સંકળાયેલી હોય
છ� પણ એ જવાબદારીનું વહન
કરવા માટ� સહુ કોઈ સક્ષમ
હોય એમ બની શકતું નથી.
અં�ેજીમાં આ અંગેની એક
ઉ�ક્ત છ�, ‘સત્તા (તેના ધારકને)
�ષ્ટ કરે છ� અને પૂણર્ સત્તા તેને
પૂણર્પણે �ષ્ટ કરી દે છ�.’ સત્તા
ક�વી ક�વી હોય અને એ શી રીતે
સત્તાધારીને �ષ્ટ કરી શક� એનું
વધુ એક ઉદાહરણ વધુ એક
વખત હમણાં �કાશમાં આવ્યું.
આપણા દેશની રાષ્�ીય
�સ્�ન્ટ ટીમના �િશક્ષક
R.K.શમાર્ િવરુ� દેશની
અ�ણી મિહલા સાયકલવીરે
‘અયોગ્ય
વતર્ણૂંક’ની
ફ�રયાદ નોંધાવી. એિશયન
ચેમ્પીયનશીપની તાિલમ માટ�
સ્લોવેનીયા જનારી ટીમનો
આ સાયકલવીર િહસ્સો હતી.
તેણે મૂક�લા આક્ષેપ અનુસાર
�િશક્ષક શમાર્એ તેને પોતાના
રૂમમાં પોતાની સાથે રહેવા
જણાવ્યું. તાલીમ પત્યે મસાજ
કરી આપવાની દરખાસ્ત મૂકી.
સહશયન કરવા કહ્યું તેમજ
‘પોતાની પત્ની’ની ભૂિમકા
અદા કરવા જણાવ્યું. આમ
કરવામાં ઈન્કાર કરે તો તેની
કાર�કદ�નો અંત લાવી દેવાની
ધમકી આપી.
િવિવધ
રમતોમાં
મિહલાઓના �િશક્ષક તરીક�
પુરુષ હોય, ત્યારે આમ
બનવાની સંભાવના રહેતી
હોય છ�. ક�મ ક� આ �િશક્ષકો
પાસે અમુક �કારની સત્તા
હોય છ�. તાલીમ દરિમયાન
શારી�રક સ્પશર્ અને િનકટતા
સાથે કરવામાં આવતો �વાસ,
અજાણ્યા �દેશમાં રહેવાનું,
એક જ હોટ�લમાં ઊતારો
વગેરે બાબતો સામાન્ય હોય
છ�. આ બધા પ�રબળો આવી
દુઘર્ટનાઓ માટ� કારણભૂત
અને જવાબદાર બની રહે
છ�. અલબત્ત, આ �કારની

ઘટનાઓ ખાસ બહાર આવી
શકતી નથી. ક�મ ક� ખેલાડીને
માટ� પોતાની કાર�કદ� પણ
એટલી જ મહ�વની હોય છ�.
આ ઉપરાંત આપણો સામાિજક
માહોલ પણ એવો છ� ક� જાતીય
સતામણીની ફ�રયાદ કરતાં
પહેલા મિહલા િવચાર કરે.
અગાઉ
P.નાગરાજન
નામના એક �િશક્ષકની સામે
અનેક મિહલા રમતવીરોએ
ફ�રયાદ નોંધાવી હતી. તાિલમી
સ�ો યોજવાના ઓઠા હેઠળ
નાગરાજન જાતીય શોષણનો
�યત્ન કરતા હતા, જેને પગલે
મિહલા રમતવીરોએ ભયાનક
માનિસક યાતનામાંથી પસાર
થવું પ�ું હતું.
અલબત્ત, શમાર્ના �કસ્સામાં
આ�ાસનરૂપ બાબત એ
છ� ક� ‘સ્પોટ્સર્ ઓથો�રટી

આવું ક�વળ ભારતમાં જ
બને છ� એમ નથી. ક�મ ક� આ
�કારની �િત્ત કોઈ દેશિવશેષ
નથી હોતી. અમે�રકાની
મિહલા ખેલાડીઓના ટીમ
ડૉક્ટર લેરી નાસરનો �કસ્સો
જગમશહૂર છ�. જેમણે પોતાના
હો�ાનો દુરુપયોગ કરીને
સેંકડો યુવતીઓનું જાતીય
શોષણ સતત કય� રાખ્યું હતું
અને આખરે તેમને આકરી
સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
સવાલ આવા શોષણ સામે
ફ�રયાદની પહેલ કરવાનો હોય
છ�, જે સામાન્યપણે મોડી થાય
છ� પણ એક વાર એ થાય એટલે
અનેક શોિષતો બહાર આવે છ�.
શમાર્ના મામલે પણ અન્ય
શોિષતો પોતાને થયેલી
સતામણી ક� શોષણની વાત
કરવા આગળ આવ્યા છ�.

ફીર દેખો યારોં
બીરેન કોઠારી
ઑફ ઈ�ન્ડયા’(SAI) એ
આ ફ�રયાદને પગલે ત્વ�રત
કાયર્ કયુ� છ� અને આ આક્ષેપો
સાચા જણાતાં તેમનો કરાર
રદ કય� છ�. આ અગાઉ
2020માં ‘SAI’ સમક્ષ ક�લ 29
�િશક્ષકો બાબતે બધુ મળીને
5 ફ�રયાદો આવી હતી અને
એ જાતીય સતામણીની હતી.
‘િશક્ષા ’તરીક� આ પૈકી 5
�િશક્ષકોના વેતનમાં ઘટાડો
અને 2 �િશક્ષકોનો કરાર રદ
કરવામાં આવ્યો હતો અને
એકની ફરજ મોક�ફી કરાઈ
હતી. બાકીનાઓની બદલી
કરાઈ હતી યા તેમના પેન્શનમાં
મામૂલી ઘટાડો કરવામાં આવ્યો
હતો. સૌથી િચંતાજનક બાબત
એ હતી ક� બાકીનાઓની
પૂછપરછ સતત લંબાયા
કરતી હતી. એ દરિમયાન એ
�િશક્ષકોને પોતાનું કામ ચાલુ
રાખવા દેવાયું હતું.

આમ કરનારમાં આંદામાનની
રાષ્�ીય સાયકિલંગ ચે�મ્પયન
અને આંતરરાષ્�ીય સુવણર્ચં�ક
િવજેતા ડ�બરા હેરોલ્ડ અ�ેસર
છ�. અન્ય એક મિહલા
સાયકિલસ્ટ સાથે પોતાને
‘સંબંધ’ હોવાની આશંકાએ
શમાર્ અને તેમની સહાયક
ગૌતમિણ દેવીએ ડ�બરાને
રાષ્�ીય ટીમમાંથી દૂર કરી દીધી
હતી. ખાસ કરીને ગૌતમિણ
દેવી તેમને આ બાબતે મહેણાં
મારતા અન્ય ખેલાડીઓથી તેને
અલાયદી કરી દેતાં તેમજ તેની
સાથે ગમે એમ વતર્તા. આ
આક્ષેપના જવાબમાં ગૌતમિણ
દેવીએ જણાવ્યું છ� ક� પોતે ક�વળ
એટલું જ કરેલંુ જે કરવા માટ�
તેમને ‘સાયકિલંગ ફ�ડરેશન
ઑફ ઈ�ન્ડયા’ �ારા જણાવવામાં
આવેલું.
રાષ્�ીય ટીમની અન્ય 2
મિહલા સભ્યોએ પણ શમાર્

સામે જાતીય સતામણીનો
આક્ષેપ મૂક્યો છ�. શમાર્નો
�કસ્સો એકલદોકલ નથી. એ
ભૂતકાળની અનેક ઘટનાઓ
પરથી સમજી શકાય એમ
છ�. આ મામલે ‘SAI’ �ારા
ઝડપી પગલાં લેવામાં આવ્યા,
એ �શંસનીય બાબત ગણાવી
શકાય પણ આ સમસ્યાનો
કાયમી ધોરણે કોઈ ઉક�લ જણાતો
નથી. �િશક્ષક R.K.શમાર્ને
પણ પોતાના બચાવમાં ક�ઈક
કહેવાનું થતું હશે, જે હજી સુધી
જાણવા મળ્યું નથી. �િશક્ષક
તરીક� કડક અને કઠોર વતર્ન
કદાચ તેમના અિભગમનો
િહસ્સો હોય એમ માની શકાય
પણ જાતીય સતામણી કોઈ
પણ રીતે ક્ષમ્ય નથી. જાતીય
સતામણીને કારણે રમતવીરોની
કાર�કદ� પર અવળી અસર
પડ� એ બરાબર, સાથે સાથે
તેમના જીવન પર પણ એ
ઓછાયો સતત ઝળ��બતો રહે એ
શક્યતા નકારી શકાતી નથી.
અમસ્તી પણ સાવ ટ�ક� ી રહેતી
તેમની કાર�કદ�માં બનતી
આવી દુઘર્ટના અનેક માનિસક
સમસ્યાઓને જન્મ આપી શક�
છ�.
આ બાબતને દબાવવાને
બદલે તેને જાહેર કરવી એ જ
�ેષ્ઠ માગર્ છ� પણ એમ કરવામાં
પોતાની કાર�કદ� રોળાઈ
જવાનો ખરેખરો ભય તેમને
લાગતો હોય છ�. આથી છ�વટનો
આધાર સત્તાધારી �ષ્ટતાને
ક�ટલો સમય ખાળી શક� એમ
છ� એની પર જ હોય છ�. બધા
જ �િશક્ષકો આમ કરે છ�, એવું
સામાન્યીકરણ કરી ન શકાય
પણ પોતાને મળતી સત્તાને
લઈને �ષ્ટ થવાથી બચવું
મુશ્ક�લ હોય છ�. આજે શોિષત
હોય એની �સ્થિત આવતી કાલે
બદલાય અને તેને સત્તા મળ�
ત્યારે આ બાબત યાદ રહે એ
જરૂરી છ�.
- આ લેખમાં પ્રગટ થયેલાં િવચારો લેખકનાં પોતાના છ�.

ચચાર્પ�

અખંડ ભારતના
ગપગોળા

તં�ી �ી તા. 19/6ના
ગુજરાતિમ�મા
ચચાર્પ�ી
K.T.સોનીએ અખંડ ભારતનો
લોલીપોપ પકડાવતું જ્યોિતષ
આધા�રત ચચાર્પ� લખ્યું છ�. પહેલંુ
તો એ ક� જ્યોિતષ એ �ાહ્મણોએ
ઉભા કરેલા પાખંડ િસવાય બીજુ
ક�ઇ નથી. વળી, એ િસ�ધ્ધ નરેન્�
મોદી જ મેળવશે એમ નામ સિહત
ગપગોળો ગબડાવ્યો છ�. આવું જ
બયાન થોડાં સમય પહેલા મોહન
ભાગવતજીએ આપેલ.ંુ જેની
સામે ��ો કરતું ઉત્તમ ચચાર્પ�
�ેમ સુમસ
ે રાએ લખેલ.ંુ અખંડ
ભારત િનમાર્ણ સામે અનેક ��ો
છ�. જેમ ક� મોદીજીમાં જો એવી
�ેવડ હોય તો પહેલા પા�કસ્તાન
દબોચી ગયું છ� એ POK તો
છોડાવી કબ્જો કરી બતાવો. વળી
પાક. અણુબોંબ સંપન્ન રાષ્� છ�.
બકરીનું બચ્ચું નથી ક� મોદી 2
હાથ પહોળા કરીને ગજવે ઘાલી
દે. ચીન જેવો શ�ક્તશાળી ખેપાની
દેશ એમાં મોદીને સફળ થવા દે એ
શકય જ નથી. ઉપરાંત, મોદીજી
દેશના 22 કરોડ મુ�સ્લમોને
સાચવી નથી શકતા તો બીજા
20 કરોડ મુ�સ્લમોનું તેઓ શું
કરશે? (પાક + બાંગ્લાદેશ) અને
એ 20 કરોડ મુ�સ્લમો ચુપચાપ
ભારતના
િહંદત્ુ વવાદીઓનું
આિધપત્ય સ્વીકારશે? ના, તો
મોદીમાં એમને વશ કરવાની
�ેવડ છ�? 140 કરોડ ભારતીયો
તો સચવાતા નથી, ત્યાં બીજા
20 કરોડ નવી િવરાટ સમસ્યાઓ
લાવશે તો એનું શું કરશો અને
ત્યાંના આજના નેતાઓ તમારી
વણજોઇતી ગુલામી સ્વીકારે ખરા?
અખંડ ભારત ઊભું કરી કરશો
શુ?ં અહીં ડગલે ને પગલે ચોર લૂટં ારાઓનું તો રાજ છ�. શું દુિનયા
આ નથી જાણતી? જ્યોિતષના
નામે ગપગોળા છોડવા સહેલા
છ�. વાસ્તિવકતાઓ કઠીન છ�.
કોઇ માણસ બાપ મટીને દીકરો
બનવા તૈયાર ન થાય. મુગ
ં રે ીલાલ
જેવા સપના જોવાનું બંધ કરી,
ચીનનો સામનો કરવાની તૈયારી
કરો. નહીં તો હવેલી લેવા જતાં
ગુજરાત(પૂવા�ચલ) ખોવાનો વારો
આવશે! તાકાત હોય તો પહેલા
POK કબજે કરી બતાવો ભાઇ!
અમે રાહ જોઇશુ!ં
સુરત - જીતેન્� પાનવાલા

ક�ન્� - રાજ્ય વચ્ચે સારા
સંબધં દેશને ઉપકારક છ�

દેશના િવકાસમાં અત્યંત
ઉપકારક એવી વૈિ�ક અવકાશ
ઉ�ોગમાં દેશનો િહસ્સો વધારવા
માટ� ખાનગી ક્ષે�ની મહત્વની
ભૂિમકા માટ� ઇન સ્પેસ યોજના
લોંચ થતી હોય ત્યારે, દેશમાં
5G નેટવક� ટ��કમાં આવવાનું
હોય ત્યારે, દેશના યુવા બેકારોને
માટ� અ�ગ્નપથ લશ્કરની ભરતી
યોજના જાહેર થતી હોય ત્યારે ક�ન્�
સરકારને રાજ્યોના સહકારની
જરૂર હોય એ સ્વાભાિવક છ�. તેથી
રાજ્ય સરકારોએ પોતાના મતોના
સ્વાથ� છોડીને દેશ અને સમાજ
િહતમાં ક�ન્� સરકારનો સહયોગ
અિનવાયર્ છ�. દેશના બીજા
રાજ્યોના �માણમાં ઓડીસાની
નવીન પટનાયકની સરકાર
જે શાંત રીતે ક�ન્� સરકારના
સહયોગમાં રહીને વષ�થી
િબનિવવાદાસ્પદ રીતે કાયર્રત છ�,
તેવી જ રીતે મા�ને મા� દેશના
કમર્ઠ વડા�ધાન નરેન્� મોદીના
િવરોધને કારણે પિ�મ બંગાળ
અને િદલ્હી સરકાર જે રીતે
સતત િવરોધો અને ��ષ્ટકરણોની
ખોટી કાયર્શલ
ૈ ી અપનાવીને ક�ન્�
સરકારની સામે પડ�લ છ� તે હવે
દેશ અને સમાજ િહતમાં સદંતર
બંધ થવાની જરૂર છ�. લોકશાહીમાં
સંસદીય બહુમતી હોવા છતાં ક�ન્�
સરકારને પોતાની મયાર્દાઓ છ�.
તમારું ગમે તેટલુ વચર્સ્વ હોય,
પરંતુ આપણો દેશ રાજ્યોનો સંઘ
છ�. રાજ્યોને સાથે લીધા વગર
માળખાગત પ�રવતર્ન લાવશો
તો અહંકારી મનાશે. તેથી ક�ન્�
સરકારે સમય સમય પર રાજ્ય
સરકારો સાથે િમટીંગ બોલાવીને
દેશ અને સમાજ િહતના િનણર્યો
સંભિવત િવરોધો અટકાવવા
લેવાની ખાસ જરૂર છ�. એક નાના
ક�ટબ
� માં પણ ��ો હોય છ�, જ્યારે
આ તો 135 કરોડ નાગ�રકોનો
દેશ ચલાવવાનો છ�. ત્યારે ��ો
હોય એ સ્વાભાિવક છ�, ત્યારે
��ોની ગંભીરતાથી ચચાર્ કરીને
સવર્ સંમિં ત ન લેવાતી હોય તો
બહુમિતથી િનણર્યો લેવાય, તે
િવ�ની મોટી લોકશાહી દેશ
તરીક� હવે અિનવાયર્ બને છ�. જેના
પ�રણામે દેશનો િવકાસ થાય અને
સમાજમાં સાચી �દયની શાંિત
િનમાર્ણ કરી શકાય.
અમદાવાદ - �વીણ રાઠોડ

િપતા નેપથ્ય પાછળના િહરો

હમણાં ફાધસર્ ડ� આવ્યો અને
ગયો પણ િપતા તો હંમશ
ે છ�.
િપતા ક�ટબ
� નું છ� છ�, તેમ છતાં
તે નેપથ્ય પાછળના િહરો છ�.
ક�ટબ
� ને માટ� તે ચંપલ તુટલ
� ી
હોય તો મોચી પાસે જઇ બે ટાંકા
મરાવી ચલાવી લે છ�. શટ� ક� પેન્ટ
થોડ�� ફાટ�લ હોય તો જાતે જ સોય
દોરો લઇને સાંધી લે છ�. આજકાલ
ફાટ�લ અને થીંગડાવાળા કપડાની
ફ�શન ચાલે છ�, જે વષ� પહેલા

આપણા બાપ - દાદાએ એનો
અમલ કય� હતો. િપતા ક�ટબ
� ને
માટ� જાત ઘસી નાંખ.ે તોય તે
પડદા પાછળના િહરો જ રહે છ�.
િપતાને વહાલી એની દીકરી હોય
છ�. દીકરીના લગ્ન થયા પછી તેને
િવદાય કરવામાં આવે છ�, ત્યારે
પણ િપતા ઘરના એક ખુણામાં
જઇને રડી લે છ�, ત્યાં પણ નેપથ્ય!
િપતા દીકરીના સાસરે જાય તો
ત્યાંનું પાણી પણ ન પીએ અને
જો એ જમે તો દીકરીને સારી
એવી રકમ આપી દે છ�. આ છ�
િપતાની દીકરી માટ�ની ભાવના
- લાગણી. જો િપતાએ પોતાના
સંતાનને સારા સંસ્કાર આપ્યા
હોય અને એને ધન દોલત ભલે
ન આપ્યા હોય તો પણ સંતાન
જાતે ધન દોલત મેળવી લેશ.ે
િપતાનું �દય નાિળયેર જેવંુ હોય
છ�, ઉપરથી કઠણ પણ અંદરથી
કોમળ. પત્નીનું �ત્યુ થતાં િપતા
સંતાનને માટ� માતા અને િપતા
બંનને ી ફરજ બજાવે છ�. તો એવા
િપતા ધન્યવાદને પા� છ�. િપતા
બાળકની આંગળી પકડીને શેરી
મહોલ્લામાં લઇ જઇ દુિનયાદારીનું
ભાન કરાવે છ�. નાનું બાળક પૂછ�
િપતાને ક� પપ્પા આ શુ?ં િપતા
કહે છ� કાગડો. બાળક પાછો
પૂછ,� પપ્પા આ શુ?ં િપતા કહે છ�
કાગડો. આમ ��ોત્તર ઘણીવાર
થાય તોયે િપતા ક�ટાળતા નથી.
દીકરો મોટો થાય પછી િપતા એક
જ �� 2 - 4 વખત પૂછ� તો
યુવાન ગુસ્સે થઇ જાય છ�. આ
િપતા અને પુ�માં ફરક છ�. દરેક
સંતાન પોતાના િપતાને માન
આપે, તેનંુ સન્માન કરે એ જરૂરી
જ નહીં અિનવાયર્ છ�.
નવસારી
- મહેશ નાયક

દેશમાં સોંઘવારી લાવવી છ�?
તા. 13 જુનના �ેમ
સુમસ
ે રાજીના ચચાર્પ� દેશ
ટનાટન ચલાવવો છ�? એમાં થોડી
વધુ િવગત. ભારતના તમામ
રાજ્યમાંથી રાજ્યપાલની પોસ્ટ જ
ક�ન્સલ કરી દેવી. ઇમરજન્સીમાં
બંધારણીય કટોકટી વખતે
હાઇકોટ� - સુ�ીમ કોટ�ના જજની
હંગામી િનયુકતી કરી શકાય.
રાજ્યપાલ અને તેમના સ્ટાફની
છ��ીથી દેશના કરોડો રૂિપયા
બચી જશે. રાજ્યપાલ ભવનને 2
સ્ટાર - 3 સ્ટાર હોટલમાં ફ�રવી
ભાડાની કરોડોની આવક મેળવી
શકાય. સમ� ભારતમાં 5 વષર્
સુધી સંપણ
ૂ ર્ લગ્ન �િતબંધક ધારો
લાગુ કરવો. કોઇ પણ ભારતીય
5 વષર્ સુધી લગ્ન(લવ-મેરજ
ે )
કરી શકશે નહીં. જેથી વસ્તી
5 વષર્ બાદ િનયં�ણમાં આવી
જતાં મોંઘવારી ઘટશે. ભારતની
તમામ કોટ�માં લાખો ક�સ પેન્ડીંગ
પડ�લા છ�. ન્યાય સમય સીમામાં
ન મળવાથી પણ �ષ્ટાચાર
વધે છ�. તો કોટ�ની તમામ રજા
ક�ન્સલ કરવી. 15 ઓગસ્ટ, 26
જાન્યુઆરી અને િદવાળીની 10
િસવાય તમામ રજા રદ કરી કોટ�
બે પાળીમાં ચલાવવામાં આવે.
સવારે 8 થી 2 અને 2 થી 8.
જેથી ન્યાય ઝડપથી મળ�. પેન્ડીંગ
ક�સ ઘટ�. સાંસદસભ્ય, ધારાસભ્ય,
કોપ�રેટરને િવકાસ કાયર્ માટ�
ફાળવાતી �ાંટ 5 વષર્ બંધ કરી
એ પૈસા મોંઘવારી ઘટાડવામાં
વાપરવા જોઇએ.
પુણા ગામ - યશવંત મ. પારેખ

ખૂબ સુરત સૂરત

હવે સુરતની સૂરત બદલાતાં
તે ખૂબસુરત બનવા જઈ રહ્યું છ�.
126 હેકટરમાં સુરત મહાનગર
રાજ્યનું �થમ અબર્ન ફોરેસ્ટ
તૈયાર થઈ રહ્યું છ�. પયાર્વરણની
જાળવણી સાથે સાથે શહેરીજનોને
હરવા ફરવા માટ� એક યોગ્ય
જગ્યા મળી રહે તે માટ� સુરત
મહાનગરપાિલકા �ારા રાજ્યનો
�થમ બાયોડાઈવિસર્ટી પાક�
સુરતમાં ખાડી �કનારે િવ�ક્સત
થઈ રહ્યો છ�. 186 હેકટરમાંથી
86 હેકટર જમીનમાં પ્લાન્ટ�શન
થશે. ખાડીની દુગધર્ દૂર કરવા
સુગિં ધત �ક્ષો ઉછ�રાશે. ઉપરાંત,
છઠ પૂજા માટ� તળાવ અને બડ�
વોચીંગ ટાવરનું સજર્ન પણ છ�.
90 જાિતના રોપાઓ રોપાયા છ�.
સાયકલ ��ક પણ રાખવામાં આવ્યો
છ�. ઉપરાંત, �ડસ્કવરી સેન્ટર પણ
બનશે. સુરત મહાનગરનું આ
અબર્ન ફોરેસ્ટ ગુજરાત રાજ્યનું
�થમ અને સૌથી મોટ�� અબર્ન
ફોરેસ્ટ થનાર છ�, જે સ્માટ� િસટી
હેઠળ તૈયાર થનાર બાયોડાયવિસર્ટી
પાક� બનશે. પાક�માં 5 પીપળીનો
િવસ્તારનો સમાવેશ કરાયો છ�.
પાક�ને લીધે શહેરમાં �ીન બેલ્ટ
તૈયાર થશે. ક�લ “ 108 કરોડના
ખચ� આ �ોજેક્ટ સાકાર થઈ રહ્યો
છ�. પાક�માં વધુને વધુ પક્ષીઓ પણ
આકિષર્ત થઈને આવશે. બાળકોને
રમવા માટ�નાં અનેક સાધનો
મૂકાશે. સાથે સાથે આ�ટ��ફિશયલ
ફલોટીંગ આઈસલેન્ડ �ીનરી
િવકાસ કરવામાં આવશે. ફરવા
લાયક િવહારધામની સાથે ત્યાં
પાણીનું મોટી મા�ામાં શુિ�કરણ
પણ કરવામાં આવશે. ખાડીની
દુગધ� સુગિં ધત �ક્ષો �ારા દૂર
થશે. વરસાદી જળનો સં�હ
પણ થશે. �િત વષર્ 22મી મેને
‘’આંતરરાષ્�ીય બાયોડાયવિસર્ટી
િદવસ’’ તરીક� ઉજવવામાં આવે છ�
અને એ િદશામાં સુરતે �સ્થાન કયુ�
છ�. તે ગવર્નો િવષય કહેવાય.
સુરત - યૂસફુ એમ. ગુજરાતી

