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ક��સેક��સેક��સેક��સેક��સેક��સેક��સેક��સે        સંગઠનસંગઠનસંગઠનસંગઠનસંગઠનસંગઠનસંગઠનસંગઠનમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીમા ં�યારથી આતં�રક લોકશાહીની સમાિ$તની સમાિ$તની સમાિ$તની સમાિ$તની સમાિ$તની સમાિ$તની સમાિ$તની સમાિ$ત        થઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદનાથઇ અન ેપ�રવારવાદના        જ+મ જ+મ જ+મ જ+મ જ+મ જ+મ જ+મ જ+મ સાથ ેજ સાથ ેજ સાથ ેજ સાથ ેજ સાથ ેજ સાથ ેજ સાથ ેજ સાથ ેજ કટોકટીનીકટોકટીનીકટોકટીનીકટોકટીનીકટોકટીનીકટોકટીનીકટોકટીનીકટોકટીની        માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ માનિસકતાના બીજ 
રોપાયારોપાયારોપાયારોપાયારોપાયારોપાયારોપાયારોપાયા        હતાહતાહતાહતાહતાહતાહતાહતા........        ----    -ી અિમતભાઈ શાહ-ી અિમતભાઈ શાહ-ી અિમતભાઈ શાહ-ી અિમતભાઈ શાહ    
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ક�ક�ક�ક��સે ેપ�રવારવાદ�સે ેપ�રવારવાદ�સે ેપ�રવારવાદ�સે ેપ�રવારવાદ, , , , 1િતવાદ અને1િતવાદ અને1િતવાદ અને1િતવાદ અને    તૃિ3કરણની તૃિ3કરણની તૃિ3કરણની તૃિ3કરણની રાજરાજરાજરાજનીનીનીનીિતન ેલોકત5ંિતન ેલોકત5ંિતન ેલોકત5ંિતન ેલોકત5ંમા ંદાખલ કરી લોકત5ંન ેખોખલુમા ંદાખલ કરી લોકત5ંન ેખોખલુમા ંદાખલ કરી લોકત5ંન ેખોખલુમા ંદાખલ કરી લોકત5ંન ેખોખલુ    કયુ8કયુ8કયુ8કયુ8    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

વવવવડા�ડા�ડા�ડા�ધાન-ી નરે+;ભાઇ મોદી િલિખત ધાન-ી નરે+;ભાઇ મોદી િલિખત ધાન-ી નરે+;ભાઇ મોદી િલિખત ધાન-ી નરે+;ભાઇ મોદી િલિખત ‘‘‘‘‘‘‘‘સઘંષ?મા ંગજુરાતસઘંષ?મા ંગજુરાતસઘંષ?મા ંગજુરાતસઘંષ?મા ંગજુરાત’’’’’’’’    પAુતકમાથંીપAુતકમાથંીપAુતકમાથંીપAુતકમાથંી    કટોકટીકાળકટોકટીકાળકટોકટીકાળકટોકટીકાળના સઘંષ?ન ેવાચંી યુવાપઢેીએ તમેાથંી �રેણા ના સઘંષ?ન ેવાચંી યુવાપઢેીએ તમેાથંી �રેણા ના સઘંષ?ન ેવાચંી યુવાપઢેીએ તમેાથંી �રેણા ના સઘંષ?ન ેવાચંી યુવાપઢેીએ તમેાથંી �રેણા 
લેવીલેવીલેવીલેવી    જોઇએજોઇએજોઇએજોઇએ....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-ી નરે+;ભાઇ મોદીએ પ�રવારવાદ-ી નરે+;ભાઇ મોદીએ પ�રવારવાદ-ી નરે+;ભાઇ મોદીએ પ�રવારવાદ-ી નરે+;ભાઇ મોદીએ પ�રવારવાદ, , , , 1િતવાદ અન ેતૃિ3કરણ1િતવાદ અન ેતૃિ3કરણ1િતવાદ અન ેતૃિ3કરણ1િતવાદ અન ેતૃિ3કરણની રાજનીિતન ેદેશમાંની રાજનીિતન ેદેશમાંની રાજનીિતન ેદેશમાંની રાજનીિતન ેદેશમાંથી િતલાજંિલ આપી િવથી િતલાજંિલ આપી િવથી િતલાજંિલ આપી િવથી િતલાજંિલ આપી િવકાસની રાજનીિત કાસની રાજનીિત કાસની રાજનીિત કાસની રાજનીિત 
એટલ ેકે પોિલ�ટFસ ઓફ પફIમ+સના નવા આયામો દેશ સમJ મFુયા છેએટલ ેકે પોિલ�ટFસ ઓફ પફIમ+સના નવા આયામો દેશ સમJ મFુયા છેએટલ ેકે પોિલ�ટFસ ઓફ પફIમ+સના નવા આયામો દેશ સમJ મFુયા છેએટલ ેકે પોિલ�ટFસ ઓફ પફIમ+સના નવા આયામો દેશ સમJ મFુયા છે....    
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આજે +યાયત5ંની Aવત5ંતાની વાતો કરનાર ક��સે ેલાદેલ કમીટેડ �યુડીશીયરીની વાત યાદ કરવી જોઈએઆજે +યાયત5ંની Aવત5ંતાની વાતો કરનાર ક��સે ેલાદેલ કમીટેડ �યુડીશીયરીની વાત યાદ કરવી જોઈએઆજે +યાયત5ંની Aવત5ંતાની વાતો કરનાર ક��સે ેલાદેલ કમીટેડ �યુડીશીયરીની વાત યાદ કરવી જોઈએઆજે +યાયત5ંની Aવત5ંતાની વાતો કરનાર ક��સે ેલાદેલ કમીટેડ �યુડીશીયરીની વાત યાદ કરવી જોઈએ....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

અિભLયિFતની આઝાદી બાબત ેવાત કરનાર લોકો થોડુક પાછળ વળીન ેજુએ તો તેમના પવૂ?જો Oવારા અિભLયિFતની આઝાદી બાબત ેવાત કરનાર લોકો થોડુક પાછળ વળીન ેજુએ તો તેમના પવૂ?જો Oવારા અિભLયિFતની આઝાદી બાબત ેવાત કરનાર લોકો થોડુક પાછળ વળીન ેજુએ તો તેમના પવૂ?જો Oવારા અિભLયિFતની આઝાદી બાબત ેવાત કરનાર લોકો થોડુક પાછળ વળીન ેજુએ તો તેમના પવૂ?જો Oવારા કેવી રીકેવી રીકેવી રીકેવી રીત ેત ેત ેત ેઆકાશવાણીઆકાશવાણીઆકાશવાણીઆકાશવાણીન ેન ેન ેન ે
ક��સે વાણીમા ંફેરવી નાખી હતી ક��સે વાણીમા ંફેરવી નાખી હતી ક��સે વાણીમા ંફેરવી નાખી હતી ક��સે વાણીમા ંફેરવી નાખી હતી ????    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

અQયારની ભારતીય જનતા પાટRના ત ેસમયના આરઅQયારની ભારતીય જનતા પાટRના ત ેસમયના આરઅQયારની ભારતીય જનતા પાટRના ત ેસમયના આરઅQયારની ભારતીય જનતા પાટRના ત ેસમયના આર....એસએસએસએસ....એસએસએસએસ. . . . અન ેજનસઘંના યુવા કાય?કતા?ઓન ેબંધક બનાવીન ેજેલમા ંપૂઅન ેજનસઘંના યુવા કાય?કતા?ઓન ેબંધક બનાવીન ેજેલમા ંપૂઅન ેજનસઘંના યુવા કાય?કતા?ઓન ેબંધક બનાવીન ેજેલમા ંપૂઅન ેજનસઘંના યુવા કાય?કતા?ઓન ેબંધક બનાવીન ેજેલમા ંપૂરી રી રી રી 
રાSયા હતારાSયા હતારાSયા હતારાSયા હતા. . . . ૧ ૧ ૧ ૧ લાખ લાખ લાખ લાખ ૫૬ ૫૬ ૫૬ ૫૬ હ1ર િમહ1ર િમહ1ર િમહ1ર િમસાવાસીઓમાથંી સાવાસીઓમાથંી સાવાસીઓમાથંી સાવાસીઓમાથંી ૯૫ ૯૫ ૯૫ ૯૫ હ1ર કાય?કતા?ઓએ ભાજપાના િવચાર પ�રવારના હતા કે જેમન ેહ1ર કાય?કતા?ઓએ ભાજપાના િવચાર પ�રવારના હતા કે જેમન ેહ1ર કાય?કતા?ઓએ ભાજપાના િવચાર પ�રવારના હતા કે જેમન ેહ1ર કાય?કતા?ઓએ ભાજપાના િવચાર પ�રવારના હતા કે જેમન ે

ક��સેેક��સેેક��સેેક��સેે    બંધક બનાવી દીધા હતાબંધક બનાવી દીધા હતાબંધક બનાવી દીધા હતાબંધક બનાવી દીધા હતા....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ભારતમા ંલોકશાહી એ મા5 આઝાદીકાળથી નિહ પરંત ુઆ�દકાળથી ચાલી આવ ેછેભારતમા ંલોકશાહી એ મા5 આઝાદીકાળથી નિહ પરંત ુઆ�દકાળથી ચાલી આવ ેછેભારતમા ંલોકશાહી એ મા5 આઝાદીકાળથી નિહ પરંત ુઆ�દકાળથી ચાલી આવ ેછેભારતમા ંલોકશાહી એ મા5 આઝાદીકાળથી નિહ પરંત ુઆ�દકાળથી ચાલી આવ ેછે. . . . ;ારકા;ારકા;ારકા;ારકા    અન ેમગધ  જેવા ગણત5ંો અખંડ અન ેમગધ  જેવા ગણત5ંો અખંડ અન ેમગધ  જેવા ગણત5ંો અખંડ અન ેમગધ  જેવા ગણત5ંો અખંડ 
ભારતમા ંઅિAતQવ ધરાવતા હતા ત ેઆપણા માટે ગૌરવ લેવાની બાબત છેભારતમા ંઅિAતQવ ધરાવતા હતા ત ેઆપણા માટે ગૌરવ લેવાની બાબત છેભારતમા ંઅિAતQવ ધરાવતા હતા ત ેઆપણા માટે ગૌરવ લેવાની બાબત છેભારતમા ંઅિAતQવ ધરાવતા હતા ત ેઆપણા માટે ગૌરવ લેવાની બાબત છે....    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

લોકશાહીન ેનAેતનાબદુ કરવાનુ ંસૌ �થમ �યાસ દેશમા ંજો કોઈએ કયI લોકશાહીન ેનAેતનાબદુ કરવાનુ ંસૌ �થમ �યાસ દેશમા ંજો કોઈએ કયI લોકશાહીન ેનAેતનાબદુ કરવાનુ ંસૌ �થમ �યાસ દેશમા ંજો કોઈએ કયI લોકશાહીન ેનAેતનાબદુ કરવાનુ ંસૌ �થમ �યાસ દેશમા ંજો કોઈએ કયI હોય તો ત ેક��સેના -ીમતી ઇિ+દરાW Oવારા કરવામા ંહોય તો ત ેક��સેના -ીમતી ઇિ+દરાW Oવારા કરવામા ંહોય તો ત ેક��સેના -ીમતી ઇિ+દરાW Oવારા કરવામા ંહોય તો ત ેક��સેના -ીમતી ઇિ+દરાW Oવારા કરવામા ં
આLયો હતોઆLયો હતોઆLયો હતોઆLયો હતો....    ૩૫૬૩૫૬૩૫૬૩૫૬ની કલમનોની કલમનોની કલમનોની કલમનો    દુદુદુદુXપયોગ કરી સરકારોન ેબરખાAત કરીXપયોગ કરી સરકારોન ેબરખાAત કરીXપયોગ કરી સરકારોન ેબરખાAત કરીXપયોગ કરી સરકારોન ેબરખાAત કરી....    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

પ�રિAથિતઓ અન ેપ�રિAથિતઓ અન ેપ�રિAથિતઓ અન ેપ�રિAથિતઓ અન ેઅYયાદેશના કારણ ેનિહ પરંત ુનતેાઓની માનિસકતાઅYયાદેશના કારણ ેનિહ પરંત ુનતેાઓની માનિસકતાઅYયાદેશના કારણ ેનિહ પરંત ુનતેાઓની માનિસકતાઅYયાદેશના કારણ ેનિહ પરંત ુનતેાઓની માનિસકતામાથંી માથંી માથંી માથંી કટોકટી કટોકટી કટોકટી કટોકટી આવ ેછેઆવ ેછેઆવ ેછેઆવ ેછે....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

દેશની જનતા આ કાળાકાળન ેન ભૂલ ેઅન ેભિવZયમા ંપણ Fયારેય કોઈપણ કટોકટી લાદવાની િહમતં ન કરે ત ેમાટે ભારતીય દેશની જનતા આ કાળાકાળન ેન ભૂલ ેઅન ેભિવZયમા ંપણ Fયારેય કોઈપણ કટોકટી લાદવાની િહમતં ન કરે ત ેમાટે ભારતીય દેશની જનતા આ કાળાકાળન ેન ભૂલ ેઅન ેભિવZયમા ંપણ Fયારેય કોઈપણ કટોકટી લાદવાની િહમતં ન કરે ત ેમાટે ભારતીય દેશની જનતા આ કાળાકાળન ેન ભૂલ ેઅન ેભિવZયમા ંપણ Fયારેય કોઈપણ કટોકટી લાદવાની િહમતં ન કરે ત ેમાટે ભારતીય 
જનતા પાટRએ આ કટોકટીના �દવસન ેકાળા �દવસ તરીકે મનાવવાનો િનણ?ય કયI છેજનતા પાટRએ આ કટોકટીના �દવસન ેકાળા �દવસ તરીકે મનાવવાનો િનણ?ય કયI છેજનતા પાટRએ આ કટોકટીના �દવસન ેકાળા �દવસ તરીકે મનાવવાનો િનણ?ય કયI છેજનતા પાટRએ આ કટોકટીના �દવસન ેકાળા �દવસ તરીકે મનાવવાનો િનણ?ય કયI છે....    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

આજેપણ ક��સેના પJમાં કોઈપણ જજમ+ેટ આવ ેતો કોટ? મહાન થઇ 1ય છે અન ેિવપJમાં કોઈપણ િનણ?ય થાય તો ક��સે આજેપણ ક��સેના પJમાં કોઈપણ જજમ+ેટ આવ ેતો કોટ? મહાન થઇ 1ય છે અન ેિવપJમાં કોઈપણ િનણ?ય થાય તો ક��સે આજેપણ ક��સેના પJમાં કોઈપણ જજમ+ેટ આવ ેતો કોટ? મહાન થઇ 1ય છે અન ેિવપJમાં કોઈપણ િનણ?ય થાય તો ક��સે આજેપણ ક��સેના પJમાં કોઈપણ જજમ+ેટ આવ ેતો કોટ? મહાન થઇ 1ય છે અન ેિવપJમાં કોઈપણ િનણ?ય થાય તો ક��સે 
ઈ[પીચમ+ેટ લાવ ેછેઈ[પીચમ+ેટ લાવ ેછેઈ[પીચમ+ેટ લાવ ેછેઈ[પીચમ+ેટ લાવ ેછે....    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

કટોકટીકટોકટીકટોકટીકટોકટીકાળ બાબત ેવારંવાર ચચા? કરવાના કારણ ેઆપણામા ંલોકત5ંન ેબચાવવાની ભાવના કાળ બાબત ેવારંવાર ચચા? કરવાના કારણ ેઆપણામા ંલોકત5ંન ેબચાવવાની ભાવના કાળ બાબત ેવારંવાર ચચા? કરવાના કારણ ેઆપણામા ંલોકત5ંન ેબચાવવાની ભાવના કાળ બાબત ેવારંવાર ચચા? કરવાના કારણ ેઆપણામા ંલોકત5ંન ેબચાવવાની ભાવના મFુત કરાવવાના આંદોલનોની શીખ મFુત કરાવવાના આંદોલનોની શીખ મFુત કરાવવાના આંદોલનોની શીખ મFુત કરાવવાના આંદોલનોની શીખ 
તતતતેેેેમમમમાાાાંં ંંથથથથીીીી    મમમમળળળળીીીી    રરરરહહહહેેેે    છછછછેેેે....    

........૨૨૨૨........    



 

........૨૨૨૨........    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ક��ેક��ેક��ેક��ેસના પવૂ?જોએ સિંવધાિનક સAંથાઓન ેખોખલી કરી દીધી હતી અન ેતનેી પર બલુડોઝર ફેરવીન ેYવAત કરવાનુ ંકામ ક��સે ેકયુ8 સના પવૂ?જોએ સિંવધાિનક સAંથાઓન ેખોખલી કરી દીધી હતી અન ેતનેી પર બલુડોઝર ફેરવીન ેYવAત કરવાનુ ંકામ ક��સે ેકયુ8 સના પવૂ?જોએ સિંવધાિનક સAંથાઓન ેખોખલી કરી દીધી હતી અન ેતનેી પર બલુડોઝર ફેરવીન ેYવAત કરવાનુ ંકામ ક��સે ેકયુ8 સના પવૂ?જોએ સિંવધાિનક સAંથાઓન ેખોખલી કરી દીધી હતી અન ેતનેી પર બલુડોઝર ફેરવીન ેYવAત કરવાનુ ંકામ ક��સે ેકયુ8 
હતુ ંત ેન ભૂલવુ ંજોઈએહતુ ંત ેન ભૂલવુ ંજોઈએહતુ ંત ેન ભૂલવુ ંજોઈએહતુ ંત ેન ભૂલવુ ંજોઈએ....    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ક��સેના નતેાઓએ ક��સેના નતેાઓએ ક��સેના નતેાઓએ ક��સેના નતેાઓએ ૨૬૨૬૨૬૨૬જુનના કટોકટીના ઈિતહાસને વાચંવો જોઈએ અન ેપછી આJપેબાW કરવી જોઈએજુનના કટોકટીના ઈિતહાસને વાચંવો જોઈએ અન ેપછી આJપેબાW કરવી જોઈએજુનના કટોકટીના ઈિતહાસને વાચંવો જોઈએ અન ેપછી આJપેબાW કરવી જોઈએજુનના કટોકટીના ઈિતહાસને વાચંવો જોઈએ અન ેપછી આJપેબાW કરવી જોઈએ....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ભારતીય જનતા પાટR  આતં�રક ભારતીય જનતા પાટR  આતં�રક ભારતીય જનતા પાટR  આતં�રક ભારતીય જનતા પાટR  આતં�રક લોકશાહીના મુ\યોના આધારે ચાલી રહી છેલોકશાહીના મુ\યોના આધારે ચાલી રહી છેલોકશાહીના મુ\યોના આધારે ચાલી રહી છેલોકશાહીના મુ\યોના આધારે ચાલી રહી છે. . . . પાટRના કાય?]મોના પોAટર લગાડનાર એક કાય?કતા? પાટRના કાય?]મોના પોAટર લગાડનાર એક કાય?કતા? પાટRના કાય?]મોના પોAટર લગાડનાર એક કાય?કતા? પાટRના કાય?]મોના પોAટર લગાડનાર એક કાય?કતા? 
પાટRનો રા^ીય અYયJ બની શકે અન ેએક સામા+ય પ�રવારમા ંચા વચેનાર LયિFત પોતાના સઘંષ? અન ેિન_ાના આધારે દેશનો પાટRનો રા^ીય અYયJ બની શકે અન ેએક સામા+ય પ�રવારમા ંચા વચેનાર LયિFત પોતાના સઘંષ? અન ેિન_ાના આધારે દેશનો પાટRનો રા^ીય અYયJ બની શકે અન ેએક સામા+ય પ�રવારમા ંચા વચેનાર LયિFત પોતાના સઘંષ? અન ેિન_ાના આધારે દેશનો પાટRનો રા^ીય અYયJ બની શકે અન ેએક સામા+ય પ�રવારમા ંચા વચેનાર LયિFત પોતાના સઘંષ? અન ેિન_ાના આધારે દેશનો 

વડા�ધાન બની શકેવડા�ધાન બની શકેવડા�ધાન બની શકેવડા�ધાન બની શકે    છેછેછેછે....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ભાજપાના રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહે આજે અમદાવાદમાં કટોકટીકાળ દર�યાન ક� ેસ સરકાર "વારા જેલમાં 
બંધ કરેલ લોકતં&ના 'હરી િમસાવાસીઓ અને જનસંઘના કાય*કતા*ઓના સંમેલનને સંબોધીત કયુ* અને લોકતં&નું ગળુ ઘ�ટનારી 
માનિસકતા માટે ક� ેસ પર આકરા 'હારો કયા*. 

રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઈ શાહે કટોકટીના કાળાકાળના સંઘષ*ના સાથીઓ અને લોકતં&ના રખેવાળ સૌ મીસાબંધુઓન ે
વંદન કરતા જણા4યંુ હતંુ કે, ઈિતહાસના કાળાકાળને ભૂલી જવંુ ઉિચત હોય છે, પરંતુ દેશની જનતા આ કાળાકાળને ન ભૂલે અને 
ભિવ:યમાં પણ ;યારેય કોઈપણ કટોકટી લાદવાની િહમંત ન કરે તે માટે ભારતીય જનતા પાટ<એ આ કટોકટીના >દવસને કાળા 
>દવસ તરીકે મનાવવાનો િનણ*ય કય? છે. જ@મ>દવસ, Aમૃિત >દવસ, એ કોઇપણ 4યિ;ત કે કોઇપણ સારા કાય* અથવા તો સારા 
િવચારની યાદ અપાવે છે, તેવી જ રીતે દોઢ લાખથી પણ વધુ લોકોને ૧૯ મિહના સુધી જેલમાં ક� ેસે પૂરી રાFયા તે અંગે કોઈને 
કોઈ AવGપે નવી પેઢી સુધી વાત પહ�ચાડી શકાય કે તેમના પૂવ*જોએ કટોકટી કાળ દર�યાન તેઓ કIપના પણ ન કરી શકે તેટલી 
યાતનાઓ વેદનાઓ તેમને સહન કરવી હતી. એક કારમા Jજઘાતનું કામ ક� ેસે દેશના લોકો પર કયુK હતંુ. તે દેશના લોકો આજે 
પણ ભૂલી શ;યા નથી. કટોકટીકાળ બાબતે વારંવાર ચચા* કરવાના કારણે આપણામાં લોકતં&ને બચાવવાની ભાવના, લોકતં&ને 
દબાવવા માટે 'ચાર મા�યમોને બંધક બના4યા હતા તેને મુ;ત કરાવવાના આંદોલનોની શીખ તેમાંથી મળી રહે છે.  
�ી અિમતભાઇ શાહે જણા4યુ હતુ કે, વડા'ધાન�ી નરે@Lભાઇ મોદી િલિખત ‘‘સંઘષ*માં ગુજરાત’’ પુAતકમાંથી કટોકટીકાળના 
સંઘષ*ને વાંચી યુવાપેઢીએ તેમાંથી 'ેરણા લેવી જોઇએ. �ી નરે@Lભાઇ મોદીએ પ>રવારવાદ, Oિતવાદ અને તૃિPકરણની 
રાજનીિતને દેશમાંથી િતલાંજિલ આપી િવકાસની રાજનીિત એટલે કે પોિલ>ટ;સ ઓફ પફ?મ@સના નવા આયામો દેશ સમ 
મુ;યા છે.  

રા�ીય અ�ય �ી અિમતભાઈ શાહે ક� ેસ "વારા ફેલાવાતા જુઠાણા અને અપ'ચાર સામે તીJ 'િત>Sયા આપતા 
જણા4યંુ હતંુ કે, અિભ4યિ;તની આઝાદી બાબતે વાત કરનાર લોકો થોડુક પાછળ વળીને જુએ તો તેમના પૂવ*જો "વારા 
આકાશવાણીને ક� ેસ વાણીમાં ફેરવી નાખી હતી. અિભ4યિ;તની Aવતં&તાની વાતો કરનાર ક� ેસે તે સમયે આર.એસ.એસ. અન ે
જનસંઘના કાય*કતા*ઓ પર સૌથી વધારે જુIમ કય? હતો. અUયારની ભારતીય જનતા પાટ<ના તે સમયના આર.એસ.એસ. અને 
જનસંઘના યુવા કાય*કતા*ઓને બંધક બનાવીને જેલમાં પૂરી રાFયા હતા. ૧ લાખ ૫૬ હOર િમસાવાસીઓમાંથી ૯૫ હOર 
કાય*કતા*ઓએ ભાજપાના િવચાર પ>રવારના હતા કે જેમને ક� ેસે બંધક બનાવી દીધા હતા.  
 

..૩.. 



 

..૩.. 
 

રા�ીય અ�ય �ી અિમતભાઈ શાહે દેશના AવYણમ ઈિતહાસને યાદ કરતા જણા4યંુ કે ભારતમાં લોકશાહી એ મા& 
આઝાદીકાળથી નિહ પરંતુ આ>દકાળથી ચાલી આવે છે. Lારકા અને મગધ જેવા ગણતં&ો અખંડ ભારતમાં અિAતUવ ધરાવતા હતા 
તે આપણા માટે ગૌરવ લેવાની બાબત છે. લોકશાહીને નેAતનાબુદ કરવાનંુ સૌ 'થમ 'યાસ દેશમાં જો કોઈએ કય? હોય તો તે 
ક� ેસના �ીમતી ઇિ@દરાZ "વારા કરવામાં આ4યો હતો. આઝાદી પછી લાંબા સમય સુધી ક� ેસની સરકાર હતી. ક� ેસ 
સરકારની કાય* પ"ધિતના કારણે લોકોમાં ભયંકર રોષ ફેલાયો હતો. તેના ફળ AવGપે દેશમાં ક� ેસની સામંતશાહી માનિસકતાના 
િવરોધીઓ એક થયા Uયારથી જ કટોકટીના બીજ ક� ેસના મનમાં રોપી ગયા હતા. ૩૫૬ની કલમનો ઉપયોગ કરીને સરકારોને 
બરતરફ કરવામાં આવી હતી અને ક� ેસીઓના મોઢે મા& એક જ વાત હતી કે ‘ઇિ@ડયા ઈઝ ઇિ@દરા, ઇિ@દરા ઈઝ ઇિ@ડયા’. 
ઇલાહાબાદ હાઇકોટ*માં િનણ*ય થયો પણ તેની સામે સંસદની અંદર મત આપવાના અિધકારને ક� ેસે છીનવી લીધો અને તેમની 
સામે આવેલા ફેસલાના સામે લોકશાહીની હUયા કરી કટોકટી લાદી દીધી.  

રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઈ શાહે ક� ેસની લોકશાહી િવરોધી માનિસકતાને છતી કરતા જણા4યંુ કે, પ>રિAથિતઓના 
કારણે અથવા તો અ�યાદેશના કારણે નિહ પરંતુ નેતાઓની માનિસકતા જ કટોકટી લાદી શકે. ક� ેસમાં કટોકટી લાદવાના બીજ 
રોપણ ૧૯૬૫ પછી જ થઇ ગયંુ હતંુ. ક� ેસે પાટ<ની આંત>રક લોકશાહીની ૧૯૬૫માં જ ખUમ કરી દીધી હતી. જેના કારણે 
કટોકટીનો મૂળ િવચાર ક� ેસના મનમાં આકાર લેવા લા[યો હતો. વંશવાદ, પ>રવારવાદ, Oિતવાદ અને તુિPકરણના ઝેરના કારણે 
લોકશાહીની \ડાઈઓ ખUમ થવા લાગી હતી. કોટ*ના ફેસલાથી બચવા �ી ઇિ@દરાZએ કટોકટી લગાડી દીધી હતી જનસંઘના 
શીષ*Aથ નેતૃUવની ધરપકડ કરી હતી. સામાિજક સંAથાઓ પણ 'િતબંધ લાદી દીધો હતો. અખબારો, વાણી Aવતં&તા, બીZ 
રાજકીય પાટ<ઓની ગિતિવિધઓ પૂણ* Gપે 'િતબંિધત કરી દેવામાં આવી હતી. આખા દેશમાં ભય અને આંતકનો માહોલ 4યાપી 
ગયો હતો. ૧ લાખ ૪૦ હાજર જેટલા લોકો જેલમાં હતા પણ તેમની જમાનતને રોકી શકાય તે માટે એક કમીટેડ _યુડીશીયરી 
ક� ેસે Aથાપી દીધી હતી. હાઇકોટ* અને સુ'ીમકોટ*ના ફેસલાઓ પર ક� ેસનો અંકુશ આવી ગયો હતો. આ બધાની સામે ભારતીય 
જનસંઘની આગેવાનીમાં દેશભરમાં સંઘષ* શ` થયો દેશભરમાં કટોકટી સામે ગિતિવિધઓ થવા લાગી હતી. આજે @યાયતં&ની 
Aવતં&તાની વાતો કરનાર ક� ેસે લાદેલ કમીટેડ _યુડીશીયરીની વાત યાદ કરવી જોઈએ. આજેપણ ક� ેસના પમાં કોઈપણ 
જજમે@ટ આવે તો કોટ* મહાન થઇ Oય છે અને િવપમાં કોઈપણ િનણ*ય થાય તો ક� ેસ ઈ�પીચમે@ટ લાવે છે. સaામાં હોઈ 
Uયારે ક� ેસ માટે કિમટેડ _યુ>ડિશયરી અને િવપમાં હોઈ Uયારે ઈ�પીચમે@ટને હિથયાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. 

રા�ીય અ�ય �ી અિમતભાઈ શાહે ક� ેસ પર 'હાર કરતા જણા4યંુ હતંુ કે, 'ેસ અને મી>ડયાની Aવ&ંતાની વાતો કરનાર 
ક� ેસને યાદ હોવંુ જોઈએ કે, કટોકટીના કાળ દર�યાન ભય અને આંતકનો માહોલ મી>ડયા સામે ક� ેસે ઉભો કય? હતો.  

રા�ીય અ�ય �ી અિમતભાઈ શાહે ક� ેસના સંવૈધાિનક સંAથાઓના ઉપયોગના આેપ સામે તીJ 'Uયાઘાત આપતા 
જણા4યંુ કે, ક� ેસના પૂવ*જોએ સંવૈધાિનક સંAથાઓને ખોખલી કરી દીધી હતી અને તેની પર બુલડોઝર ફેરવીને �વAત કરવાનું 
કામ ક� ેસે કયુK હતંુ તે ન ભૂલવંુ જોઈએ. ૩૫૬ની કલમનો ક� ેસે સૌથી વધુ ૧૨૦ વખત ઉપયોગ કય? છે.૧૫-૧૫ ચુંટાયેલી 
સરકારોને એકસાથે બરતરફ કરનાર ક� ેસ કયા મોઢે લોકતં&ની વાત કરે છે તે સમOતંુ નથી. ક� ેસના નેતાઓએ ૨૬ જુનના 
કટોકટીના ઈિતહાસને વાંચવો જોઈએ અને પછી આેપબાZ કરવી જોઈએ.  
 

..૪.. 



 

..૪.. 
રા�ીય અ�ય �ી અિમતભાઈ શાહે કટોકટીકાળના ઈિતહાસને દોહરાવતા જણા4યંુ કે, ક� ેસે આપાતકાળ દર�યાન 

બંધારણના ૪૧ આટ<કલમાં ફેરફાર કયા* અને ૧૧ નવા આટ<કલ ક� ેસે ઉમેયા* હતા. તે સમયે સંસદમાં કોઈને પણ સંસદમાં 
બોલવાનો અિધકાર નહોતો મા&ને મા& અપ નેતા પરસોતમ ગણેશ માવલંકર તે સમયે િવરોધ કરતા હતા. તેની િવગત આજે 
પણ સંસદમાં મોજુદ છે. તેનો દરેકે દરેક 4યિ;તએ અdયાસ કરવો જોઈએ અને અdયાસ કરી Oણવંુ જોઈએ કે, લોકશાહીના 
અવાજને ક� ેસે કેવી રીતે દબાવી દીધી હતી. તે પછી �ી જય'કાશZના નેતૃUવમાં જનતાદળની સરકાર બની અને ક� ેસ "વારા 
કટોકટી કાળ દર�યાન કરવામાં આવેલ સંશોધનોને કાઢી નાખવામાં આ4યા અને લોકશાહીનો પાયો મજબુત બને તે માટે આટ<કલ 
૧૪ અને ૧૯ને પણ મજબુત કરવામાં આ4યો જેના કારણે આજે કોઇપણ તેનો તાનાશાહી િવચાર દેશ પર ન લાદી શકે. 

રા�ીય અ�ય �ીએ વધુમાં જણા4યંુ કે, ભારતીય જનતા પાટ< આંત>રક લોકશાહીના મૂIયોના આધારે ચાલી રહી છે. 
પાટ<ના કાય*Sમોના પોAટર લગાડનાર એક કાય*કતા* પાટ<નો રા�ીય અ�ય બની શકે અને એક સામા@ય પ>રવારમાં ચા વેચનાર 
4યિ;ત પોતાના સંઘષ* અને િનeાના આધારે દેશનો વડા'ધાન બની શકે તેવી લોકતાંિ&ક 4યવAથા ભાજપામાં છે. દેશભરમાં 
ભાજપા િસવાય અ@ય બધી રાજકીય પાટ<ઓ અથવા તો પ>રવારની પાટ< રહી ગઈ છે અથવા તો કોઈ એક fાિતની પાટ< બનીને 
રહી ગઈ છે. જનસંઘે લોકશાહીને બચાવી છે. આજે ૧૦ સdયોથી ગ>ઠત થયેલી પાટ< ૧૧ કરોડ સdયોવાળી િવgવની સૌથી 
મોટી રાજકીય પાટ< બની ગઈ છે. બે સાંસદ સdયોવાળી પાટ<ના આજે ૩૨૦થી પણ વધુ સંસદસdયો છે. જયારે દેશની સૌથી 
જૂની પાટ< ૪૧૫ સાંસદોથી સમેટાઈને ૪૦ આસપાસ આવી ગઈ છે. દેશમાં આજે ૧૭૦૦થી ધારાસdયો છે. સૌથી વધુ 
કાઉ@સીલર�ીઓ, સૌથી વધુ ZIલા પંચાયતો, સૌથી વધુ તાલુકા પંચાયતો, સૌથી વધુ મેયર, સૌથી વધુ સાંસદો ભાજપાના છે. 
દેશના ૭૦ ટકા જેટલા ભૂભાગમાં અને દેશમાં ૧૯ જેટલા રા_યોમાં સરકારના મા�યમથી 'Oજનોની સેવા  ભાજપા કરી રહી 
છે. ભાજપા મજબુત રહેશે તો લોકતં& મજબુત બનશે. તે દેશના લોકો Oણી ગયા છે. ક� ેસના સમયે મા&ને મા& એક પ>રવાર 
સમૃ"ધ થતંુ હતંુ જયારે ભાજપાની નીિતઓ, આંદોલનો અને 'Aતાવો હમiશા દેશની ભલાઈ માટે રહેલા છે. કોઈએક પ>રવાર કે 
નેતાના મિહમા માટે નિહ પરંતુ રા�વાદ સાથે ભાજપા નીકળી છે.ભાજપાના કાય*કતા*નો Zવનનો એકએક ણ અને એક એક કણ 
દેશ માટે સમYપત છે. રા�વાદ સમYપત પાટ< બનાવીને પાટ<ની બાગડોર નવી પેઢીના હાથમાં આપવાની ભાવના પાટ<ની છે. 

રા�ીય અ�ય �ી અિમતભાઈ શાહે અંતમાં જણા4યંુ હતંુ કે કટોકટીકાળના આ અ�યાયથી લોકતં&ને બચાવવાની શીખ 
સૌએ લેવી જોઈએ. લોકતં&ની રા કરવી એ આપણી સૌની ફરજ છે.  

 (ડૉ. હષ*દ પટેલ)    
'દેશ ક@વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


