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लोकशाही हणज े यकेास आपापल ेिनणय अमलात आण याचा अिधकार न ह.े ह ेिकमान गहृीतक यास कळत नाही यास आम आदमी प  अस े हणता यईेल.
यामळुच, जनतलेा भावले असा चहेरा आिण दीघकालीन धोरण‐िवचार क  शकणार ेधरुधंर अस ेदोघहेी या प ाकड असनूदखेील, वह  ेिवनाशाकड याची
वाटचाल स  ुआह.े.
गाढव या माण ेअखरे उिकरडय़ावर जात े या माण ेआम आदमी प ा या न येानंी मतभदेाचं ेउिकरड जाहीरपण ेफकायला अखरे स वुात कलीच. ह ेहोणारच होत.े
फ  अपेेप ाे लवकर झाल ेइतकच. या वळेी 'आप' या आ मम न न येानंी प ातंगत लोकशाही ह ेमतभदेाच ेकारण पढु कल ेआह.े लोकशाही हा श द आिण
सकं पना याबाबत आप याकड काही फारच भाबड समज आहते. त े थम दरू करावयास हवते. त ेकरताना ह े यानात ठवावयास हव ेकी कोण याही यव थते
शभंर ट क य  लोकशाही असचू शकत नाही. तशी ती असायला हवी अस े हणणार ेदािंभक तरी असतात िकवा भ गळ समाजवादी. या दोघा यंाही हातनू
काहीही भरीव सा य होऊ शकत नाही. याच ेकारण कटब असो वा राजकीय प . एक यव था हणनू पढु यावयाच ेअसले तर लोकशाही प तीन ेमतिभ नतसे वाव
िद यानतंर कोणा एका िनणयावर ठामपण ेयाव ेलागत ेआिण तो िनणय अमा य असला तरी याची अमंलबजावणी करावीच लागत.े लोकशाही हणज े यकेास
आपापल ेिनणय अमलात आण याचा अिधकार न ह.े ह ेिकमान गहृीतक यास कळत नाही यास आम आदमी प  अस े हणता यईेल. िद ीतील यशामळु या
प नते वृा या कानात वार ेगले ेअसनू कोणाचा पायपोस कोणा या पायात नाही, अशी थती झाली आह.े कवळ एकाच िवजयान ेया प ाची अशी वाताहत झाली.
तशी ती होणार याबाबत आम या मनात कधीच सदंहे न हता. याच ेकारण हा प  आिण याच ेनते वृ िवजयी होऊन दीघकालीन िवकास राजकारणासाठी ज माला
आललेाच नाही. या प ा या आिण अथातच या या न येा यंा जनकुातं िवरोधाच ेराजकारण वाहत ेह ेवा व आह.े त ेनाकारण ेशहाणपणाच ेनाही. काही य ी वा
व ीृ या िवरोधी प ाच ेराजकारण कर यासाठीच सयुो य असतात. उदाहरणाथ जॉज फनािडस वा मध ुिलमय ेआदी. जॉज फनािडस ह ेिवरोधी नते े हणनू िजतक
भावी होत े या या एक शताशंदखेील म ीं हणनू भावी ठरल ेनाहीत. म ीं हणनू त ेओळखल ेजातात त ेकशासाठी? तर आयबीएम आिण कोका कोलासार या

कप यानंा भारतातनू गाशा गुंडाळायला लावला यासाठी. हणज ेप हुा त ेस तेील िवरोधीप ीयच ठरल.े िलमय ेयानंी य  मिं पद कधी घतेल ेनाही. पण त े मरणात
आहते त े'आप' याच क पनतेनू आकारास आलले ेसरकार पाड या या अतलुनीय कामिगरीसाठी. हणज ेप हुा िवरोधी प न येान ेज ेकरावयाच ेत ेकर यासाठीच.
आम आदमी प ाच ेनते वृ ह ेया माळतील आह.े
मळुात या प ाचा ज म झाला तोच एका मोठय़ा नकारा मकततेनू. नालायक काँेस आिण अ ाप लायकी िस  न झाललेा भाजप या दोन मखु प ातंील िनवात
पोकळीत 'आप' ज मला. येच ावयाच ेझा यास या दोघातंील काँेसला याच ेअिधक माप ाव ेलागले. स वेर असताना काँेस नते वृान ेसमाजसवेी हणवनू
घणेा यानंा नको इतक मोकळ रान िदल.े प रणामी स ा मखु मनमोहन िसगं होत ेतरी सोिनया गाधंी या यंा नते वृाखालील रा ीय स ागार प रषद ही पतं धाना यंा
डो यावर होती. अ णा रॉय आदी अनके मा यवर या प रषदचे ेसभासद होत.े वयै क आय युात यातील अनके जण आदरणीय आहते ह ेमा य. परतं ुसरकारी
पातळीवर यानंा स ा द येा यित र  काहीही करावयाच ेन हत.े 'आप'चहेी तसचे होत.े यव थतेील ाचार न  करा या अमतू मागणीखरेीज या यंाकड दसुरा
काय म नाही. या वळेी िसगं सरकारन ेथोड जरी चातयु दाखवल ेअसत ेतरी ही 'आप'ची िपलावळ वाढती ना. परतं ु या सरकारन ेअ ान आिण राजकीय
आळशीपणा दाखवला आिण या यंानतंर आल येा नर  मोदी सरकारन ेआडमठुपणा. लोकसभा िनवडणकुातं मदान मारल े हणज ेआता 'आप'ला िवजयाचा वा
कोणीच रोख ूशकणार नाही या म ीत मोदी सरकार रािहल ेआिण िद ी िवधानसभा िनवडणकुातं मोदी या यंा नाकाखाली भाजपला 'आप'ला लािजरवाणा पराभव
पाहावा लागला. या िनवडणकुातं 'आप'ला दणदणीत िवजय िमळाला तो काही या प ावर िद ीतील जनतचे ेअतोनात मे आह े हणनू न ह.े 'आप' तथे ेिवजयी
ठरला तो जनतलेा काँेसला लाथाडायच ेहोत ेआिण भाजपचा जिमनीपासनू चार बोट वर धावणारा िवजयरथ जिमनीवर उतरवायचा हणनू. 'आप'ला रा सी बहमुत
िमळाल ेआिण अ रवद कजरीवाल हा नाटकी आिण बगेडी गहृ थ म युमिं पदी िवराजमान झाला.
वा िवक जनतने े या प ा या बािलश न येानंा िदललेी ती सवुणसधंी होती. दशेात आज म यबद यूा डावीकड सबळ राजकीय ताकद नाही. परुा या, डागडजी न
झाल येा गावाबाहरे या गढी माण ेडा याचं ेब जु पार ढासळन गले ेआहते. लोिहयावा ा यंा वडेपट यादवी चा यानंा जनता िवटललेी आह ेआिण काँेसच ेनते वृ
हतवीय आह.े अशा वळेी 'आप' या प ास ही पोकळी भ न काढ याची सवुणसधंी होती. पण या अ य प ा मंाण ेजनतलेा िनराश कर याचाच पण या प ाने
कललेा िदसतो. वा िवक गले ेतीन िदवस 'आप'ली प ातंगत खरकटी या म य़ुावं न हा प  जाहीरपण ेधतू आह ेत ेमुे अगदीच िकरकोळ आहते. खर ेतर
शालये असचे याच ेवणन करता यईेल. अमकु मा यािव  अस ेबोलला, तमकुन ेअशी माझी च ाे कली या पातळीवर या या त ारी आहते. परतं ु याही
हाताळ याइतका ौढपणा या प नते वृाकड नाही. यात सावजिनक नळावर कडाकडा भाडंण ेआिण राजकीय चचा यात फरक आह ेका आिण अस यास तो काय
हहेी न कळणा या अजंली दमािनया या यंासार या य चा या प ात भरणा अस यामळु न येामंधील मतभदे कमी हो याऐवजी वाढलचे. कोण याही प ास
यश वी हो यासाठी दोन घटक लागतात. एक लोकि य, जनतलेा भावले असा चहेरा आिण दसुरा घटक हणज ेलोकि यत येा माग ेन लागता, माग ेराहनू,
दीघकालीन धोरण‐िवचार क  शकणार ेधरुधंर. 'आप'कड अन मु ेकजरीवाल आिण योग  यादव या यंा पान ेह ेदो ही आहते. ह ेघटक अस यावर अट ही
असत ेकी या दो ही घटकानंी एकमकेा यंा गणुाचंा आदर क न पर परा यंा अवगणुावंर करघोडी न कर याचा सयंम दाखवण.े कजरीवाल यथे ेकमी पडतात. या यंा
लोकि य चहे यािवषयी कोणाचचे दमुत नाही. पण त ेलाटवर जगणार ेनते ेआहते आिण कोणतीही लाट िणकच असत.े ती ओसर यानतंर आपल ेअ व
िटकवण ेअवघडच असत.े ह ेलाटो री काळात िटक याच ेकौश य, धोरणीपणा आिण राजकीय िवचार यादव या यंाकड आह.े परतं ुत ेकजरीवाल यानंा अमा य
असाव.े यामळु यानंी यादव या यंा कतीस आ पे घ येास स वुात कली आिण यातनू िव मान मतभदे उ वल.े वर उ खेल येा दोन गणुाचंा आदर पर परानंी
कला नाही तर काय होत ेह ेिशवसनेा आिण मनस ेया यंा उदाहरणाव न समजनू घ येासारख ेआह.े परतं ुदसु या या चकुावं न िशक याच ेशहाणपण 'आप'
नते वृात नाही. कारण त ेसगळच वत:ला वयभं ूमानतात आिण याचं ेगडं ह े या यंा राजकीय ताकदी या य  माणात आहते. वयभं ूअसण ेवाईट नाही, पण

कमद र ी

http://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2015/03/sam083.jpg


3/12/2015

http://www.loksatta.com/sampadkiyanews/chaosinaap1080091/?nopagi=1 2/2

या वयभंतूतसे िववकेाची जोड नसले तर ही वयभं ूमडंळी िवनाशदखेील वह चे क न घतेात. यानंा श चूी गरज नसत.े
त हेा 'आप'च ेह ेअस ेहो याचीच श यता अिधक. िमळाललेी सधंी ही मडंळी अशीच वाया घालवणार असतील तर याचं ेवणन कर यास एकच श द यो य ठरले.
कमद र ी.
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