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

સરદાર સાહબે કા યહ અપમાનસરદાર સાહબે કા યહ અપમાનસરદાર સાહબે કા યહ અપમાનસરદાર સાહબે કા યહ અપમાન,,,,નહ� સહગેા નહ� સહગેા નહ� સહગેા નહ� સહગેા િહ�દ�ુતાનિહ�દ�ુતાનિહ�દ�ુતાનિહ�દ�ુતાન    
------------- 

�ાિતવાદ�ાિતવાદ�ાિતવાદ�ાિતવાદ, , , , કોમવાદ ફલેાવવાની ક��સેની વેરઝેરની ભાષા છેકોમવાદ ફલેાવવાની ક��સેની વેરઝેરની ભાષા છેકોમવાદ ફલેાવવાની ક��સેની વેરઝેરની ભાષા છેકોમવાદ ફલેાવવાની ક��સેની વેરઝેરની ભાષા છે,,,,    
નમ"દાનમ"દાનમ"દાનમ"દા,,,,ગજુરાત અન ેગજુરાતના નતૃે%વ િવરોધીગજુરાત અન ેગજુરાતના નતૃે%વ િવરોધીગજુરાત અન ેગજુરાતના નતૃે%વ િવરોધીગજુરાત અન ેગજુરાતના નતૃે%વ િવરોધીની ક��સેની ભાષાની ક��સેની ભાષાની ક��સેની ભાષાની ક��સેની ભાષા    છેછેછેછે. . . . ––––    ભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયા    

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

સ*કલ �+ાઈક સમયેસ*કલ �+ાઈક સમયેસ*કલ �+ાઈક સમયેસ*કલ �+ાઈક સમયે    ક��સેની ભાષાક��સેની ભાષાક��સેની ભાષાક��સેની ભાષા    એ પા.ક�તાનની ભાષા હતીએ પા.ક�તાનની ભાષા હતીએ પા.ક�તાનની ભાષા હતીએ પા.ક�તાનની ભાષા હતી....    
હવેહવેહવેહવે, , , , કા/મીરના મુ0ે ક��સે લ/કરકા/મીરના મુ0ે ક��સે લ/કરકા/મીરના મુ0ે ક��સે લ/કરકા/મીરના મુ0ે ક��સે લ/કર----એએએએ----તોયબાની ભાષા બોલે છેતોયબાની ભાષા બોલે છેતોયબાની ભાષા બોલે છેતોયબાની ભાષા બોલે છે....    

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

ક��સેના પવૂ" કે�2ીય મં3ી સ5ૈદીન સોઝે 6ી સરદાર પટેલ સાહબેનીક��સેના પવૂ" કે�2ીય મં3ી સ5ૈદીન સોઝે 6ી સરદાર પટેલ સાહબેનીક��સેના પવૂ" કે�2ીય મં3ી સ5ૈદીન સોઝે 6ી સરદાર પટેલ સાહબેનીક��સેના પવૂ" કે�2ીય મં3ી સ5ૈદીન સોઝે 6ી સરદાર પટેલ સાહબેની    
અખં.ડતતા અન ેદશેભિ;ત ઉપર સવાલો ઊભો કરીન ેહદ કરી નાંખી છેઅખં.ડતતા અન ેદશેભિ;ત ઉપર સવાલો ઊભો કરીન ેહદ કરી નાંખી છેઅખં.ડતતા અન ેદશેભિ;ત ઉપર સવાલો ઊભો કરીન ેહદ કરી નાંખી છેઅખં.ડતતા અન ેદશેભિ;ત ઉપર સવાલો ઊભો કરીન ેહદ કરી નાંખી છે....    

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

સરદાર પટેલનુ ંઘોર અપમાન થયંુ હોવા છતાં પણસરદાર પટેલનુ ંઘોર અપમાન થયંુ હોવા છતાં પણસરદાર પટેલનુ ંઘોર અપમાન થયંુ હોવા છતાં પણસરદાર પટેલનુ ંઘોર અપમાન થયંુ હોવા છતાં પણ    
ક��સે કેમ ચુપ બઠેી છે તે સમCતંુ નથી ક��સે કેમ ચુપ બઠેી છે તે સમCતંુ નથી ક��સે કેમ ચુપ બઠેી છે તે સમCતંુ નથી ક��સે કેમ ચુપ બઠેી છે તે સમCતંુ નથી ????    

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

એક એક ગજુરાતીનાં Dદયમાં 6ી સરદાર પટેલ િવષ ેક��સેના નતેાએ કરેલએક એક ગજુરાતીનાં Dદયમાં 6ી સરદાર પટેલ િવષ ેક��સેના નતેાએ કરેલએક એક ગજુરાતીનાં Dદયમાં 6ી સરદાર પટેલ િવષ ેક��સેના નતેાએ કરેલએક એક ગજુરાતીનાં Dદયમાં 6ી સરદાર પટેલ િવષ ેક��સેના નતેાએ કરેલ    
આવા િનFનકGાઆવા િનFનકGાઆવા િનFનકGાઆવા િનFનકGાનાનાનાના    િવચારો સાંભળીન ેઆઘાત લાIયો છેિવચારો સાંભળીન ેઆઘાત લાIયો છેિવચારો સાંભળીન ેઆઘાત લાIયો છેિવચારો સાંભળીન ેઆઘાત લાIયો છે....    ––––    ભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયા    

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

6ી 6ી 6ી 6ી નરે�2ભાઈ મોદીએ  હંમેશા સરદાર સાહબેન ેમાનનરે�2ભાઈ મોદીએ  હંમેશા સરદાર સાહબેન ેમાનનરે�2ભાઈ મોદીએ  હંમેશા સરદાર સાહબેન ેમાનનરે�2ભાઈ મોદીએ  હંમેશા સરદાર સાહબેન ેમાન----સ�માન અન ેગૌરવ આKયંુ છેસ�માન અન ેગૌરવ આKયંુ છેસ�માન અન ેગૌરવ આKયંુ છેસ�માન અન ેગૌરવ આKયંુ છે    અન ેઅન ેઅન ેઅન ેનમ"દા ખાતે િવશાળનમ"દા ખાતે િવશાળનમ"દા ખાતે િવશાળનમ"દા ખાતે િવશાળ    
182 182 182 182 મીટરની િવOવની સૌથી મોટી Pિતમા મીટરની િવOવની સૌથી મોટી Pિતમા મીટરની િવOવની સૌથી મોટી Pિતમા મીટરની િવOવની સૌથી મોટી Pિતમા " " " " SSSStatue Otatue Otatue Otatue Of Uf Uf Uf Unity"nity"nity"nity"તૈયાર થઈ રહી છેતૈયાર થઈ રહી છેતૈયાર થઈ રહી છેતૈયાર થઈ રહી છે....    

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

સાવ�ભૌમ રા
નું િનમા�ણ કરનાર �ી સરદાર વ�લભભાઈ પટેલ પર ક��ેસ નેતા સૈકુદીન સોઝે કરેલ અશોભનીય 
િનવેદન પર સમ� ગુજરાત રા%યમા ંબધાં જ (�લામાં ધરણા,ં દેખાવો અને પુતળા દહન ,વારા િવરોધ -દશ�નના 
કાય�.મો યો/યા હતાં.ડભોઈ ખાતે યો/યેલ કાય�.મ અંતગ�ત ગુજરાત ભાજપ -દેશ -વકતા�ી ભરત પ2ંયાએ િમડીયા 
સાથ ેવાતચીત કરતાં જણા6યંુ હતંુ કે, 7ાિતવાદ, કોમવાદ ફેલાવવાની ક��ેસની વેરઝેરની ભાષા છે, નમ�દા યોજનામા ં
સતત રોડા નાંખીને નમ�દાને રોકવાની ક��ેસની ભાષા નમ�દા િવરોધી છે. ક��ેસની ભાષા ગુજરાત અને ગુજરાતના 
નેતૃ<વ િવરોધી છે. સ=કલ >?ાઈક સમયએ ક��ેસની ભાષાએ પા@ક>તાનની ભાષા હતી. હવ,ે કાAમીરના મુBે ક��ેસ 
લAકર-એ-તોયબાની ભાષા બોલ ેછે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
�ી પં2યાએ જણા6યંુ હતંુ કે,ક��ેસના પૂવ� કેEFીય મંGી સૈHદીન સોઝે �ી સરદાર પટેલ સાહેબની અખં@ડતતા 

અને દેશભિIત ઉપર સવાલો ઊભો કરીન ેહદ કરી નાંખી છે. આ સHૈદીન સોઝે કાAમીર મુB ેહજુ પણ �ી જવાહરલાલ 
નહેMને છાવરવાનુ ંકામ કયુN છે અન ેદોષનો ટોપલો �ી સરદાર સાહેબ ઉપર ઢોળવાનો બાિલસ -યાસ કયP છે. 

�ી પં2યાએ જણા6યંુ હતંુ કે, નમ�દા ડેમના દરવા/ મુકવાની ક��ેસની યુ.પી.એ. સરકારે 10 વષ� સુધી મંજૂરી ન 
હતી આપી તે મંજૂરી �ી નરેEFભાઈ મોદી વડા-ધાન બEયા ંપછી માG 17 @દવસમા ંજ મંજૂરી આપી @દધી હતી. નમ�દા 
ડેમના દરવા/ના લોકાપ�ણનું કાય� ડભોઈ ખાતે પૂણ� થયંુ હતંુ. <યારે નમ�દા િવરોધી સૈH@દન સોઝે કોટ�માં એ@ફડેવીટ કરીન ે
નમ�દા યોજનાન ેઅટકાવવા માટેનુ ંકામ કયુN હતંુ. દેશના 565 રજવાડાંઓને એક કરીને દેશની અખં@ડતતાનું ઐિતહાિસક 
કાય� કરેલ છે તેવા સરદાર સાહેબનુ ંનામ આજે સૈHદીન સોઝે કાAમીર સાથે જોડીને હદની હદ કરી નાંખી છે.  

�ી પં2યાએ જણા6યંુ હતંુ કે, એક એક ગુજરાતીનાં Xદયમા ં�ી સરદાર પટલે િવષે ક��ેસના નેતાએ કરેલ આવા 
િનYનકZાના િવચારો સાંભળીન ેઆઘાત લા\યો છે. સૈHદીન સોઝે કરેલ િનવેદન સામે ક��ેસના નેતાઓ જનતાની માફી 
માંગવી જોઈએ. ક��ેસના નેતા ,વારા સરદાર પટલેનું ઘોર અપમાન થયંુ હોવા છતાં પણ ક��ેસ કેમ ચુપ બઠેી છે તે 
સમ/તંુ નથી ? તેમજ ગાંધી પ@રવારન ે છાવરવામાં અન ે હોBાની બીકમાં સરદાર પટેલ સાહેબના અપમાનની સામે 
ગુજરાત ક��ેસ એક પણ શ^દ બોલવા તૈયાર નથી.  

� ક��સેે �ી સરદાર પટેલના મ�ૃય ુબાદ પણ મલાજો �ળ�યો ન હતોક��સેે �ી સરદાર પટેલના મ�ૃય ુબાદ પણ મલાજો �ળ�યો ન હતોક��સેે �ી સરદાર પટેલના મ�ૃય ુબાદ પણ મલાજો �ળ�યો ન હતોક��સેે �ી સરદાર પટેલના મ�ૃય ુબાદ પણ મલાજો �ળ�યો ન હતો. . . .     
� સરદાર સાહબેને સરદાર સાહબેને સરદાર સાહબેને સરદાર સાહબેને 41 41 41 41 વષ# સુધી ભારત ર�ન ન આપીને અ(યાય કય) હતોવષ# સુધી ભારત ર�ન ન આપીને અ(યાય કય) હતોવષ# સુધી ભારત ર�ન ન આપીને અ(યાય કય) હતોવષ# સુધી ભારત ર�ન ન આપીને અ(યાય કય) હતો....    
� ક��સેે સરદાર સાહબેના મ�ૃય ુબાદ પણ તમેના તલૈિચ-ને સંસદ ભવનમા ંમકુવા માટે તયૈાર ન હતીક��સેે સરદાર સાહબેના મ�ૃય ુબાદ પણ તમેના તલૈિચ-ને સંસદ ભવનમા ંમકુવા માટે તયૈાર ન હતીક��સેે સરદાર સાહબેના મ�ૃય ુબાદ પણ તમેના તલૈિચ-ને સંસદ ભવનમા ંમકુવા માટે તયૈાર ન હતીક��સેે સરદાર સાહબેના મ�ૃય ુબાદ પણ તમેના તલૈિચ-ને સંસદ ભવનમા ંમકુવા માટે તયૈાર ન હતી. . . .     

જયારે �ી નરેEFભાઈ મોદીએ હંમેશા સરદાર સાહેબને માન-સEમાન અન ેગૌરવ આ_યંુ છે. નમ�દા ખાતે િવશાળ 
182 મીટરની િવbવની સૌથી મોટી -િતમા "statue of unity"તૈયાર થઈ રહી છે. અન ેબી( બાજુ  

ક��ેસે સરદાર પટલેની સામે સતત અપમાનો અન ેિનવેદનો કરવાનો િસલિસલો ચાલ ુરાdયો છે. જેનો ગુજરાત 
અને દેશની જનતા આગામી ચુંટણીમાં તેનો જડબાતોડ જવાબ આપશે. તેમ �ી પંડયાએ અંતમા ંજણા6યંુ હતંુ. 
 

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
-દેશ કEવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


