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કોંગે્રસના કાર્યકરો, સમર્યકો અને શભુચ િંતકો માટે શ્રી રાહુલ ગાાંધીનો સાંદેશ 

મને કોંગે્રસ પાર્ટીની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો જે એક સમ્માનની વાત છે, જેના 

મલૂ્યો અને આદર્શોએ આપણા સ ુંદર રાષ્ટ્રના નનમાાણના પાયામાું નસિંચન કર્ ું છે. 

મને અનસમ પ્રમે આપવા બદલ સુંગઠન અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે હ ું કૃતજ્ઞ છું. 

કોંગે્રસ પાર્ટીના પ્રમ ખ તરીકે, હ ું 2019 ની ચ ૂુંર્ટણીમાું મળેલી હારની જવાબદારી લઉં 

છું. આપણાું પક્ષના ભાનવ નવકાસ મારે્ટ જવાબદારી સ નનનિત કરવી અત્યુંત 

મહત્વપણૂા છે. આ જ કારણસર મેં કોંગે્રસ પ્રમ ખ પદેથી રાજીનામ ું આપર્ ું છે. 

કોંગે્રસ પાર્ટીના પ ન: ઘડતર મારે્ટ કઠોર નનણાયો લેવાની તથા 2019 ચ ૂુંર્ટણીની 

નનષ્ટ્ફળતા મારે્ટ ઘણાું લોકોએ જવાબદારી સ્વીકારવાની જરૂર છે. પરુંત   પક્ષના પ્રમ ખ  

તરીકેની મારી જવાબદારીને અવગણીને બીજાને જવાબદાર ઠેરવવ ું ગેરવ્યાજબી 

ગણાર્શ.ે 

મારા ઘણા સાથી નમત્રોએ સચૂવ્ર્ ું કે હ ું કોંગે્રસના આગામી પ્રમ ખને નોનમનરે્ટ કર ું. 

કોંગે્રસ પાર્ટી મારે્ટ સબળ નેતતૃ્વ મહત્વપણૂા છે, પરુંત   તે વ્યક્તતને હ ું પસુંદ કર ું એ 

અયોગ્ય ગણાર્શ.ે આપણી પાર્ટી સમદૃ્ધ ઇનતહાસ અને વારસો ધરાવે છે તથા સુંઘર્ાની 

ગરરમા ધરાવતી પાર્ટી પ્રત્યે મને ખબૂ જ માન છે. ત ેભારતના અખુંડ ઢાુંચા સાથ ે

વણાયેલી છે અને હ ું દ્રઢ પણે માન ું છું કે રહિંમત, પ્રેમ અને નનષ્ટ્ઠા સાથે કોણ નેતતૃ્વ 

કરર્શે તે અંગેનો  ન્યાયપણૂા નનણાય આપણી પાર્ટી જરૂર કરર્શે. 

રાજીનામા આપયા પછી તરત જ, મેં મારા કોંગે્રસ કાયાકારી સનમનતના સાથીઓન ે 

સચૂવ્ર્ ું કે નવા પ્રમ ખને ર્શોધવાની કામગીરી એક નવર્શેર્ જૂથને સોંપવી જોઈએ. મેં 

તેમને આ કરવાની સત્તા આપી છે અને આ પ્રરિયા તથા પરરવતાન મારે્ટ માર ું  સુંપણૂા 

સમથાન છે. 

 



2 
 

મારો સુંઘર્ા ક્યારેય રાજકીય ર્શક્તત મારે્ટ એક સરળ લડત નહોતો. મને ભાજપ 

પ્રત્યે કોઈ દ્વરે્ અથવા ગ સ્સો નથી, પરુંત   મારા ર્શરીરમાું રહલેા લોહીના પ્રત્યેક ર્ટીપાું 

સહજરૂપથી ભારત પ્રત્યેના તેમના નવચારોનો નવરોધ કરે છે.  

આ પ્રનતકાર એર્ટલા મારે્ટ ઉદ્ભવ્યો છે, કારણ કે માર  અક્સ્તત્વ જે  ભારતીય 

નવચારધારા સાથે સુંકળાયેલ ું છે તનેી સાથે તેમની નવચારધારાનો સીધો સુંઘર્ા રહ્યો 

છે.  આ કોઈ નવી લડાઈ નથી; નવચારધારાની આ લડાઈ સકૈાઓથી ચાલતી આવી 

છે. જયાું તેઓ ભેદભાવ જ એ છે, ત્યાું હ ું સમાનતા જોઉં છું. જયાું તેઓ નધક્કાર જ એ 

છે, ત્યાું હ ું પ્રેમ જોઉં છું. જયાું તેઓનો ડર છે, તેનો હ ું સહજ સ્વીકાર કર ું છું. 

આ કર ણાસભર નવચાર મારાું નપ્રય અનકે લોકોમાું આજે પણ ધબકે છે. આ ભારતની 

નવચારધારા છે જેની આપણે રક્ષા કરવાની છે . 

આપણા દેર્શ અને આપણા બુંધારણ પર હ મલો આપણા દેર્શના મજબતૂ 

તાણાવાણાને  નષ્ટ્ર્ટ કરવા મારે્ટ થયો છે. કોઈપણ રીતે, હ ું આ લડાઈમાું  પાછળ હર્ટી 

નથી રહ્યો. હ ું કોંગે્રસ પાર્ટીનો વફાદાર સૈનનક છું અને ભારતનો સમનપિત પ ત્ર છું અન ે

હ ું મારા છેલ્લા શ્વાસ સ ધી તેને સમનપિત છું અને તેન  ું રક્ષણ કરતો રહીર્શ.  

આપણે મજબતૂ રીતે ગરરમા સાથે ચ ૂુંર્ટણી લડયા. આપણ ું અભભયાન ભારતના તમામ 

લોકો, ધમો અને સમ દાયો મારે્ટ ભાઇચારા, સહનર્શીલતા અને આદર સાથેન ું હત  ું. હ ું 

અંગત રીતે પ્રધાનમુંત્રી, આરએસએસ અને તેમનાું કબ્જજા હઠેળની બધી સુંસ્થાઓ 

સામે લડયો છું.  

હ ું લડયો કારણ કે હ ું ભારતને પ્રેમ કર ું છું અને ભારતન ું નનમાાણ જે આદર્શો અને 

મલૂ્યો પર થર્ ું છે તેને  સ રભક્ષત રાખવા મારે્ટ મેં સુંઘર્ા કયો. ઘણી વાર, હ ું સાવ 

એકલો અડગ ઊભો રહ્યો અને મને તનેા પર ગવા છે. હ ું મારાું તમામ પ ર ર્ અન ે
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મરહલા કાયાકતાાઓ પાસેથી, પક્ષના સભ્યોની ભાવના અને સમપાણથી ઘણ ું ર્શીખ્યો 

છું, તેમણે મને પ્રમે અને ર્શાલીનતા ર્શીખવી છે. 

સ્વતુંત્ર અને નનષ્ટ્પક્ષ ચ ૂુંર્ટણી મારે્ટ કોઈપણ દેર્શની સુંસ્થાઓની નનષ્ટ્પક્ષતા અનનવાયા 

છે;  કોઈ પણ ચ ૂુંર્ટણી - સ્વતુંત્ર પ્રેસ, સ્વતુંત્ર ન્યાયતુંત્ર અને પારદર્શાક ચ ૂુંર્ટણી પુંચ 

જેવા હતે  પણૂા અને તર્ટસ્થ મધય્સ્સ્થઓ વગર નનષ્ટ્પક્ષ ન થઈ ર્શકે છે. જો કોઈ પાર્ટી 

પાસે નાણાકીય સુંસાધનો પર સુંપણૂા એકાનધકાર હોય તો પણ ચ ૂુંર્ટણી સ્વતુંત્ર થઈ 

ર્શકે નહીં. 

2019 ની ચ ૂુંર્ટણીઓમાું અમારી લડાઈ માત્ર કોઈ એક રાજકીય પક્ષ સામે ન હતી. 

પરુંત     અમારી લડાઈ એવી સરકારી વ્યવસ્થા સામે હતી  જેની દરેક સુંસ્થાઓ 

નવપક્ષનાું નવર દ્ધ હતી. હવે તે સ્પષ્ટ્ર્ટ થઈ ગર્ ું છે કે આપણી સુંસ્થાકીય તર્ટસ્થતા 

અક્સ્તત્વમાું નથી રહી.  

આપણા દેર્શનાું સુંસ્થાકીય માળખા પર કબજો કરનાર રાષ્ટ્રીય સ્વયુંસવેક સુંઘનો 

ઘોનર્ત ઉદેર્શ હવે પરૂો થઈ ગયો છે. આપણી લોકર્શાહીને મળૂભતૂ રૂપથી નબળી 

બનાવી દેવામાું આવી છે. આપણી સામે એક વાસ્તનવક જોખમ ઊભ ું થર્ ું છે કે હવ ે

ચ ૂુંર્ટણી એ ભારતન ું  ભનવષ્ટ્ય નક્કી કરવાની જગ્યાએ માત્ર એક ઔપચારરકતા જ 

બની રહરે્શે. 

લોકર્શાહીના પાયા સમાન સુંસ્થાઓ પર કબજો કરવાથી ભારતમાું અકલ્પય સ્તરની 

રહિંસા અને પીડા ઉત્પન થર્શે. ખડેતૂો, બરેોજગાર ર્ વાનો, સ્ત્રીઓ, આરદવાસીઓ, 

દભલતો અને લઘ મતીઓને સૌથી વધ  ન કર્શાન વેઠવ ું પડે તેમ છે. આપણા અથાતુંત્ર 

અને રાષ્ટ્રની પ્રનતષ્ટ્ઠા પર આની અસર ઘાતક હર્શે. વડાપ્રધાનની જીતથી તેમનાું 

નવર દ્ધ ભ્રષ્ટ્ર્ટાચારના આરોપોની ગુંભીરતા ઓછી નથી થતી;  કોઈ પણ કક્ષાનો પ્રચાર 

કે કોઈ પણ માત્રામાું ધન, ક્યારેય સત્યના પ્રકાર્શને છપાવી નથી ર્શકત  ું . 
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ભારત દેર્શે તેની સુંસ્થાઓને ફરીથી પ નજીનવત કરવા મારે્ટ એક થવ ું ખબૂ જરૂરી છે. 

અને  આ પ નજીવનન ું માધ્યમ કોંગે્રસ પાર્ટી જ  હર્શે. આ મહત્વના લક્ષ્યને હાુંસલ 

કરવા મારે્ટ, કોંગે્રસ પાર્ટીએ ધરમળૂથી પરીવતાન લાવવ ું પડર્શે. 

 આજે, ભાજપ ભારતનાું લોકોનાું  અવાજને કચડી રહ્ ું છે. આ અવાજનો બચાવ 

કરવો એ કોંગે્રસ પાર્ટીની ફરજ છે. ભારત દેર્શ ક્યારેય માત્ર એક અવાજ નથી રહ્યો. 

તે હુંમેર્શાું અવાજોનો સમહૂ રહ્યો છે. ભરતમાતાનો સાચો અથા પણ આ જ  છે. 

હજારો ભારતીયો જેમણે મને પત્રો મોકલ્યા છે અને દેર્શ અને નવદેર્શથી જેમણ ે 

સુંદેર્શાઓ દ્વારા મને રે્ટકો આપયો છે અને મારામાું નવશ્વાસ વ્યતત કયો છે તેમનો હ ું  

ખબૂ ખબૂ આભારી છું. હ ું મારી સુંપણૂા તાકાતથી કોંગે્રસ પક્ષના આદર્શો મારે્ટ લડવાન ું 

ચાલ  રાખીર્શ. જયારે પણ તેઓને મારી સવેાઓ અથવા મારાું સચૂનોની જરૂર હોય, 

ત્યારે હ ું પાર્ટી મારે્ટ ઉપલબ્જધ રહીર્શ. કોંગે્રસની નવચારધારાને સમથાન આપનારા 

લોકો મારે્ટ, ખાસ કરીન ેઆપણાું સમનપિત અને નપ્રય કાયાકતાાઓણે હ ું કહવેા માુંગ  છું 

કે મને તમારા ઉપર ભરોસો છે અને આપણાું ઉજ્જવળ ભનવષ્ટ્ય પ્રત્યે મારો સુંપણૂા 

નવશ્વાસ છે.  

ભારતમાું સામાન્ય રીતે કે કોઈ પણ ર્શક્તતર્શાળી સત્તાને વળગી રહ ે છે અને  તે 

સત્તાનો ત્યાગ કરતાું નથી. પરુંત   આપણે આપણા નવરોધીઓને ઊંડી સૈદ્ધાુંનતક લડાઈ  

અને સત્તાની ઇચ્છાનાું ત્યાગ વગર પરાજય આપી નહીં ર્શકીએ.  

હ ું જન્મથી જ કોંગે્રસી છું અને કોંગે્રસ પાર્ટી હમેર્શા મારી સાથે રહી છે, કોંગે્રસ મારા 

લોહીમાું વહ ેછે અને હમેર્શા રહરે્શે.  

જય રહન્દ 

રાહુલ ગાાંધી 


