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મગફળીકાંડ �વારા ફરી એક વખત ક��ેસનો કૌભાંડી ચહરેો �� સમ� ખુ�લો પ"યો છેમગફળીકાંડ �વારા ફરી એક વખત ક��ેસનો કૌભાંડી ચહરેો �� સમ� ખુ�લો પ"યો છેમગફળીકાંડ �વારા ફરી એક વખત ક��ેસનો કૌભાંડી ચહરેો �� સમ� ખુ�લો પ"યો છેમગફળીકાંડ �વારા ફરી એક વખત ક��ેસનો કૌભાંડી ચહરેો �� સમ� ખુ�લો પ"યો છે    

ક��સે પાસ ેકોઇ મુ&ાઓક��સે પાસ ેકોઇ મુ&ાઓક��સે પાસ ેકોઇ મુ&ાઓક��સે પાસ ેકોઇ મુ&ાઓ    નથીનથીનથીનથી....    તમેનાતમેનાતમેનાતમેના    જ મુજ મુજ મુજ મુ&ાઓ તમેને બમુર,ગ થાય છે&ાઓ તમેને બમુર,ગ થાય છે&ાઓ તમેને બમુર,ગ થાય છે&ાઓ તમેને બમુર,ગ થાય છે....    ––––    -ી .તભુાઇ વાઘાણી-ી .તભુાઇ વાઘાણી-ી .તભુાઇ વાઘાણી-ી .તભુાઇ વાઘાણી    
-------------------- 

ભાજપાની આ ભાજપાની આ ભાજપાની આ ભાજપાની આ િનિનિનિન3પ� સરકાર3પ� સરકાર3પ� સરકાર3પ� સરકાર    �વારા�વારા�વારા�વારા    મગફળીકાડંમા ંથયલેી ગરેરીતીમાં સંડોવાયલેા મગફળીકાડંમા ંથયલેી ગરેરીતીમાં સંડોવાયલેા મગફળીકાડંમા ંથયલેી ગરેરીતીમાં સંડોવાયલેા મગફળીકાડંમા ંથયલેી ગરેરીતીમાં સંડોવાયલેા ક��ેસ કે ભાજપા ક��ેસ કે ભાજપા ક��ેસ કે ભાજપા ક��ેસ કે ભાજપા 
કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    પ�નાપ�નાપ�નાપ�ના    હોય તનેે છોડહોય તનેે છોડહોય તનેે છોડહોય તનેે છોડવામા ંનહી આવેવામા ંનહી આવેવામા ંનહી આવેવામા ંનહી આવે    ––––    -ી .તભુાઇ વાઘાણી-ી .તભુાઇ વાઘાણી-ી .તભુાઇ વાઘાણી-ી .તભુાઇ વાઘાણી    

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

ભાજપા �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ ક#$ેસને આડે હાથ લેતા જણા*યુ હતુ કે, ક#$ેસ પાસે કોઇ મુ-ાઓ નથી. 
તેમના જ મુ-ાઓ તેમને બુમર1ગ થાય છે. મગફળીકાંડ 7વારા ફરી એક વખત ક#$ેસનો કૌભાંડી ચહેરો �; સમ� ખુ<લો પ=યો છે. 
મગફળીકાંડમાંથી બચવા માટે ક#$ેસ 7વારા કરવામાં આવી રહેલા ઢ#ગી ધરણાને ગુજરાતની જનતા સુપેરે ;ણી ચૂકી છે. આ 
સમ$ કાંડમાં કુલ ૨૯ લોકોની ધરપકડ થઇ છે, જેમાં ક#$ેસના કેટલાક આગેવાનોની ધરપકડ થઇ છે તથા ભાજપાના બે 
કાયBકરોની ધરપકડ થઇ છે. અCયાર સુધી Dયારે મુEયમંFી�ી િવજયભાઇ Hપાણીની ભાજપા સરકારે કોઇની શેહશરમ રાખી નથી. 
ભાજપાની આ િનIપ� સરકાર મગફળીકાંડમાં થયેલી ગેરરીતીમાં સંડોવાયેલા ક#$ેસ કે ભાજપા કોઇપણ પ�ના હોય તેને 
છોડવામાં નહી આવે. ક#$ેસ 7વારા થઇ રહેલા આ ધરણામાં ગુજરાતની જનતા કે ખેડૂતોનું Jયાય ભલુ દેખાતુ નથી. ક#$ેસે કદી 
જનતાનું સાH િવચાયુB જ નથી. જે દશાBવે છે કે, હંમેશા �;ની સુખાકારી માટે તCપર એવી ભાજપાની છKઠીવાર ગુજરાતમાં �ત 
થઇ છે.    

�ી વાઘાણીએ જણા*યુ હતુ કે, ક#$ેસ પહેલાથી જ જુKઠંુ બોલવા ટેવાયેલી છે, નેહHથી લઇ રાહુલ ગાંધી સુધીના બધા 
ક#$ેસીઓ જુKઠાણાં ફેલાવવામાં માિહર છે. સમ$ દેશ અને ગુજરાતની જનતાએ MNાચારી ક#$ેસને ;કારો આOયો છે Cયારે 
સPતી �િસિ�ધ મેળવવા ક#$ેસના નેતાઓ જુKઠા આ�ેપો કરી ધરણાના નાટક કરી રQા છે. ભાવનગર ખાતે થયેલા ધરણામાં 
ક#$ેસના િવપ� નેતા આવીને જુKઠુ ચલાવીને જનતાને ગેરમાગR દોરવાના �યCનો કરે છે જેમાં તેમના જ પદાિધકારીઓની પૂરતી 
હાજરી હોતી નથી. આવી રીતે ઢ#ગ કરીને આવા નાટક કરીને ગુજરાતની જનતાજનાદBનના િવSવાસ �તવાનો િનIફળ �યાસ 
કરતી ક#$ેસ કદી ફાવી શકવાની નથી. 

�ી વાઘાણીએ હંમેશા ખોટા આ�ેપો કરનારી ક#$ેસને વખોડતા જણા*યુ હતુ કે, મુEયમંFી�ી િવજયભાઇ Hપાણીની 
િનIપ� તથા તટPથ ગુજરાત સરકાર આ કાંડમાં કોઇપણ સંડોવાયેલ હશે, તે પછી ચાહે ભાજપાના હોય કે ક#$ેસના કોઇને પણ 
છોડવામાં નહી આવે તેવી ખાFી રાDય સરકાર 7વારા આપવામાં આવી છે. તે જ દશાBવે છે કે, રાDય સરકાર �િતબ�ધતાપૂવBક 
કામગીરી કરી રહી છે.   

 (ડૉ. હષBદ પટેલ)    
�દેશ કXવીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 

 


