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

દેશિહતના ભોગ ેભાજપાન ે�યારેય સ�ા જોઇતી નથી દેશિહતના ભોગ ેભાજપાન ે�યારેય સ�ા જોઇતી નથી દેશિહતના ભોગ ેભાજપાન ે�યારેય સ�ા જોઇતી નથી દેશિહતના ભોગ ેભાજપાન ે�યારેય સ�ા જોઇતી નથી     ––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ક��સે ેવડા!ધાન�ી નરે#$ક��સે ેવડા!ધાન�ી નરે#$ક��સે ેવડા!ધાન�ી નરે#$ક��સે ેવડા!ધાન�ી નરે#$ભાઇ મોદીન ેદેશભિ�તના પાઠ શીભાઇ મોદીન ેદેશભિ�તના પાઠ શીભાઇ મોદીન ેદેશભિ�તના પાઠ શીભાઇ મોદીન ેદેશભિ�તના પાઠ શીખવવાની જ(ર નથીખવવાની જ(ર નથીખવવાની જ(ર નથીખવવાની જ(ર નથી....    
દેશભિ�તદેશભિ�તદેશભિ�તદેશભિ�ત    તો તો તો તો વવવવડાડાડાડા!ધાન�ી નરે#$ભાઇ!ધાન�ી નરે#$ભાઇ!ધાન�ી નરે#$ભાઇ!ધાન�ી નરે#$ભાઇ    મોદીના રગેરગ અન ેરોમરેોમમાં છે મોદીના રગેરગ અન ેરોમરેોમમાં છે મોદીના રગેરગ અન ેરોમરેોમમાં છે મોદીના રગેરગ અન ેરોમરેોમમાં છે ––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

ક-મીરની પીડા એ ક-મીરની પીડા એ ક-મીરની પીડા એ ક-મીરની પીડા એ પવૂ0 !ધાનમ1ંી પવૂ0 !ધાનમ1ંી પવૂ0 !ધાનમ1ંી પવૂ0 !ધાનમ1ંી જવાહરલાલજવાહરલાલજવાહરલાલજવાહરલાલ    નેહ(ની દેન છેનેહ(ની દેન છેનેહ(ની દેન છેનેહ(ની દેન છે    ત ેસમ� િવ3વત ેસમ� િવ3વત ેસમ� િવ3વત ેસમ� િવ3વ 4ણ ેછે  4ણ ેછે  4ણ ેછે  4ણ ેછે ––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા સ#ૈયનુ ંમનોબળ વધારે છે 8યારે ક��સે સ#ૈયનું મનોબળ તોડવાનો !યાસ કરે છે સ#ૈયનુ ંમનોબળ વધારે છે 8યારે ક��સે સ#ૈયનું મનોબળ તોડવાનો !યાસ કરે છે સ#ૈયનુ ંમનોબળ વધારે છે 8યારે ક��સે સ#ૈયનું મનોબળ તોડવાનો !યાસ કરે છે સ#ૈયનુ ંમનોબળ વધારે છે 8યારે ક��સે સ#ૈયનું મનોબળ તોડવાનો !યાસ કરે છે ––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભૂતકાળની અન ેઆજની ભૂતકાળની અન ેઆજની ભૂતકાળની અન ેઆજની ભૂતકાળની અન ેઆજની ક-મીરની ક-મીરની ક-મીરની ક-મીરની પ:રિ;થિત પ:રિ;થિત પ:રિ;થિત પ:રિ;થિત દેશદેશદેશદેશવાસીઓ સમ= છે ભાજપાએ આતકંવાદનોવાસીઓ સમ= છે ભાજપાએ આતકંવાદનોવાસીઓ સમ= છે ભાજપાએ આતકંવાદનોવાસીઓ સમ= છે ભાજપાએ આતકંવાદનો    સફાયો કય? છેસફાયો કય? છેસફાયો કય? છેસફાયો કય? છે        
––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

જ�મુ ક�મીરમાં સરકારને ટેકો પાછો ખ�ચવામાં આ!યો છે તે અંગે સંબોધન આપતાં �દેશ �મુખ)ી *તુભાઇ 
વાઘાણીએ જણા!યુ હતુ કે, દેશના િહતના ભોગે ભાજપાએ 3યારેય સમાધાન કયુ4 નથી અને ભિવ6યમાં પણ નહી કરે. 
જ�મુ ક�મીરમાં અમારી ગઠબંધનની સરકાર હતી. આતંકવાદને અટકાવવાનો સંપૂણ4 �યાસ વડા�ધાન)ી નરે:;ભાઇ 
મોદી <વારા કરવામાં આ!યો છે. જેહાદીઓને અટકાવવા, આતંકવાદીઓને નાથવા દેશના સૈ:યએ જે �યાસ કય? છે તે 
અિભનંદનીય છે. પરંતુ આ �યાસને અિભનંદન આપવાને બદલે િવરોધીઓ તેની ટીકા AટBપણી કરે તે દેશના નાગAરકો 
જોઇ રCા છે. સૈ:યના �યાસ થકી આતંકવાદીઓનો સફાયો કરવામાં સરકાર સફળ રહી છે. તો શા માટે િવરોધીઓના 
પેટમાં તેલ રેડાય છે ? તે સમGતંુ નથી. ક�મીરની સમHયા એ પૂવ4 વડા�ધાન જવાહરલાલ નેહIની દેન છે તે આખુ િવJવ 
Gણે છે. કKLેસ માM સNા માટે રાજનીિત કરે છે. ભાજપાએ સૈિનકોને છુOટો દોર આBયો છે અને સેના, પેરામીલેટરી 
ફોસ4, જ�મુ ક�મીરની પોલીસે ધાટીમાં ખુબ જ સરાહનીય કામ કયુ4 છે. રાPયને આતંકવાદીઓ કોરી ખાતા હોય તેને 
બચાવવા માટે સૈ:યને છુટો દોર આપવામાં આ!યો છે પરંતુ કKLેસને તેની પણ તકલીફ છે. કKLેસે વડા�ધાન)ી 
નરે:;ભાઇ મોદીને દેશભિ3તના પાઠ શીખવવાની જIર નથી. દેશભિ3ત વડા�ધાન)ી નરે:;ભાઇ મોદીના રગેરગ અને 
રોમેરોમમાં છે.  
 ગઠબંધનને લઇને એક �Jનના જવાબમાં )ી વાઘાણીએ જણા!યુ હતુ કે, ભાજપા માટે સNા એ સેવાનું સાધન 
છે. Pયાં સુધી આતંકવાદી �વૃિNઓ પર Rેક મારી શકાતી હતી Sયાં સુધી અમે ગઠબંધનની સરકાર ચલાવી છે. પરંતુ હવે 
અમારી ઉપરવટ જવાના �યાસો, દેશના અિહતના �યાસો થયા તે માટે અમોએ સNાને ઠુકરાવવાનું વધુ યોUય સમPયુ 
હતંુ. જ�મુ ક�મીરમાં આતંકી �વૃિNઓ પર જે Rેક લાગી છે તે ભાજપાના કારણે લાગી છે. સૈ:યને છુટો દોર, જIર પVયે 
તહેવારો દર�યાન સીઝફાયર, સXકલ HYાઇક તેના ઉદાહરણ છે.  ભાજપાના કારણે સૈ:યનું મનોબળ ખૂબ વZયુ છે Sયારે 
કKLેસે એલફેલ િનવેદનો આપીને સૈ:યનું મનોબળ તોડવાનો �યાસ ન કરવો જોઇએ. ક�મીરની તમામ પAરિHથિત દેશની 
જનતાની સામે છે. કે:;ની સરકાર તેમજ ભાજપાની ગઠબંધનની રાPય સરકારે ક�મીરની શાંિત સલામિત માટે બનતા 
બધા જ �યSનો કયા4 છે.  

                       (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


