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ક��સે ક��સે ક��સે ક��સે �મુખ �મુખ �મુખ �મુખ સરકારન ેસલાહ આપવાન ેબદલેસરકારન ેસલાહ આપવાન ેબદલેસરકારન ેસલાહ આપવાન ેબદલેસરકારન ેસલાહ આપવાન ેબદલે    
ક��સે પોતાનુ ંક��સે પોતાનુ ંક��સે પોતાનુ ંક��સે પોતાનુ ંઅનામત અગંનેુ ંઅનામત અગંનેુ ંઅનામત અગંનેુ ંઅનામત અગંનેુ ં�ટે�ડ �લીયર કરે�ટે�ડ �લીયર કરે�ટે�ડ �લીયર કરે�ટે�ડ �લીયર કરે....    ----    "ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી    

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

ક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળંુ એકિ-ત કરીન ેરાજકીય આંદોલન બનાવીનેક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળંુ એકિ-ત કરીન ેરાજકીય આંદોલન બનાવીનેક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળંુ એકિ-ત કરીન ેરાજકીય આંદોલન બનાવીનેક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળંુ એકિ-ત કરીન ેરાજકીય આંદોલન બનાવીને    
ગજુરાતમાં અશાંિતગજુરાતમાં અશાંિતગજુરાતમાં અશાંિતગજુરાતમાં અશાંિત,,,,    અરાજકતા ફલેાવવામાં માંગ ેછેઅરાજકતા ફલેાવવામાં માંગ ેછેઅરાજકતા ફલેાવવામાં માંગ ેછેઅરાજકતા ફલેાવવામાં માંગ ેછે - "ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી 

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

મેઘા પાટકરન ેકોણે બોલા2યાં મેઘા પાટકરન ેકોણે બોલા2યાં મેઘા પાટકરન ેકોણે બોલા2યાં મેઘા પાટકરન ેકોણે બોલા2યાં ????    તે ગજુરાતની જનતા 3ણવા માંગ ેછેતે ગજુરાતની જનતા 3ણવા માંગ ેછેતે ગજુરાતની જનતા 3ણવા માંગ ેછેતે ગજુરાતની જનતા 3ણવા માંગ ેછે    - "ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી"ી #તુભાઈ વાઘાણી    
------------------ 

જે રીતે નમ4દા િવરોધી મેઘા પાટકરન ેપાછા મોક5યાં તે રીતેજે રીતે નમ4દા િવરોધી મેઘા પાટકરન ેપાછા મોક5યાં તે રીતેજે રીતે નમ4દા િવરોધી મેઘા પાટકરન ેપાછા મોક5યાં તે રીતેજે રીતે નમ4દા િવરોધી મેઘા પાટકરન ેપાછા મોક5યાં તે રીતે    
નમ4દા િવરોધી ક��સે અન ેતેના નતેાઓનેનમ4દા િવરોધી ક��સે અન ેતેના નતેાઓનેનમ4દા િવરોધી ક��સે અન ેતેના નતેાઓનેનમ4દા િવરોધી ક��સે અન ેતેના નતેાઓને    પણ પાછા મોકલવાની 7હમત બપણ પાછા મોકલવાની 7હમત બપણ પાછા મોકલવાની 7હમત બપણ પાછા મોકલવાની 7હમત બતાવેતાવેતાવેતાવે....    

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

ગુજરાત �દેશ �મુખ�ી �તુભાઈ વાઘાણી જણા યું હતું કે, ક��ેસ હંમેશા નમદા િવરોધી રહી છેક��ેસ હંમેશા નમદા િવરોધી રહી છેક��ેસ હંમેશા નમદા િવરોધી રહી છેક��ેસ હંમેશા નમદા િવરોધી રહી છે....ગુજરાત િવરોધી રહી છેગુજરાત િવરોધી રહી છેગુજરાત િવરોધી રહી છેગુજરાત િવરોધી રહી છે....    મેઘા 
પાટકરને ખુ'લુ સમથ*ન આપનાર �ી રા�વ સાતવને ક,-સેે ગુજરાતના �ભારી બના યાં છે. ક,-ેસના નેતાઓ ભુતકાળમાં પણ મેઘા 
પાટકરને મળતા હતાં અને તેમના આવેદનપ3ોને સમથ*ન આપીને કે45માં તેમના શાસનમાં નમ*દા યોજનાને સતત અટકાવવાનંુ  પાપ ક,-ેસે 
કયુ6 હતું.આજે મેઘા પાટકરને ઉપવાસની છાવણીમાં જોઈને ગુજરાતની જનતાને આઘાત લા8યો છે. ચેનલને આપેલ ઈ4ટર યુ �માણે તેમને 
અહ: આવવા ફોન કરવામાં આ યો હતો તેવંુ ખુદ મેઘા પાટકરે જણા યું હતું અને પછી મેઘા પાટકર પાછા <વ તેવા નારા લા8યા. આ શુ ં
બતાવે છે ? તે ગુજરાતની જનતા ન=કી કરે. ક,-ેસનો નમ*દા અને ખેડૂત િવરોધીઈિતહાસ ગુજરાતની જનતાએ જોયો છે અને અનુભ યો છે 
Cયારે જે રીતે નમ*દા િવરોધી મેઘા પાટકરને પાછા મોક'યાં તે રીતે નમ*દા િવરોધી ક,-ેસ અને તેનાનેતાઓને પણ પાછા મોકલવાની Dહમત 
બતાવવી જોઈએ. હજૂ ગુજરાત િવરોધી કોણ કોણ આવશે ? તે આગામી સમયમાં ખબર પડશે. ક��ેસ ગુજરાત િવરોધી ટોળુ ંએકિ�ત કરીન ેક��ેસ ગુજરાત િવરોધી ટોળુ ંએકિ�ત કરીન ેક��ેસ ગુજરાત િવરોધી ટોળુ ંએકિ�ત કરીન ેક��ેસ ગુજરાત િવરોધી ટોળુ ંએકિ�ત કરીન ે
રાજકીય રાજકીય રાજકીય રાજકીય આંદોલન બનાવીન ેગુજરાતમાં અશાંિતઆંદોલન બનાવીન ેગુજરાતમાં અશાંિતઆંદોલન બનાવીન ેગુજરાતમાં અશાંિતઆંદોલન બનાવીન ેગુજરાતમાં અશાંિત,,,,    અરાજકતા ફલેાવવામાં માંગે છેઅરાજકતા ફલેાવવામાં માંગે છેઅરાજકતા ફલેાવવામાં માંગે છેઅરાજકતા ફલેાવવામાં માંગે છે    પરંતુપરંતુપરંતુપરંતુ,,,,    ગુજરાતની શાંિતિ'ય જનતા ક��ેસના આ ષડયં�ન ેગુજરાતની શાંિતિ'ય જનતા ક��ેસના આ ષડયં�ન ેગુજરાતની શાંિતિ'ય જનતા ક��ેસના આ ષડયં�ન ેગુજરાતની શાંિતિ'ય જનતા ક��ેસના આ ષડયં�ન ે
કયારેય સફળ થવા દેશે નહ+કયારેય સફળ થવા દેશે નહ+કયારેય સફળ થવા દેશે નહ+કયારેય સફળ થવા દેશે નહ+.... 

�ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ગુજરાત સરકારે તો આગેવાનોને ભૂતકાળમાં અનેકવાર સાંભEયાં છે અને અનેક યોજનાને <હેર 
કરીને અમલમાં પણ મુકી છે. સુિ�મકોટ*ના જજમે4ટ, બંધારણીય જોગવાઈને Fયાનમાં રાખીને સરકારે જેટલાં િનણ*યો લેવા જોઈએ તેટલાં 
િનણ*યો લેવાનો �માિણક �યાસ કયG છે. પરંતુ ક,-ેસના બદઈરાદાને ઓળખી લેવાની જHર છે, ક,-ેસ ભાજપ શાિસત રાIયોમાં 
રાજJથાનમાં ગુજ*ર, હKરયાણામાં <ટ, મહારાLમાં મરાઠાના આંદોલનો ઊભા કરીને વગ*િવ-હનો ભયંકર ખેલ કરી રહી છે. પાસના 
આગેવાનોએ ક,-ેસના �ી રાહુલ ગાંધી, �ી અશોક ગેહલોત, �ી કિપલ િસOબલ વગેરેને આપેલ આવેદનપ3ોના એકેય મુPાને ક,-ેસે સમથ*ન 
આQયું નથી. Cયારે ક,-ેસ �મુખ�ી અિમત ચાવડાસરકારને સલાહ આપવાને બદલે ક,-ેસ પોતાનંુ Jટે4ડ =લીયર કરે અને ગુજરાતની જનતાને 
સાવ*જિનક રીતે જણાવે કે, ((((1111)))) પાટીદાર સમાજને ઓ.બી.સી. માંથી અનામત આપવા માંગે છે ? ક,-ેસ લેિખતમાં સમથ*ન આપે.        
((((2222)))) કેવી રીતે અનામત આપવા માંગે છે તે <હેર કરે. ((((3333)))) બે વષ*થી ચાલતી માંગણી માંથી એક માંગણી ઈ.બી.સી. માટે પણ પોતાના 
રાજયોમાં એક ટકા ઈ.બી.સી. કેમ નથી આપતી ? ક,-ેસ જેને પોતે જ સમથ*ન નથી આપી તે િવષયને લઈને જ ઉSકેરવાની ભયંકર રમત 
રમવાનંુ ક,-ેસ બંધ કરે તે ગુજરાતનાં િહતમાં છે, તેમ �ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યું હતું   

 (ડૉ. હષ*દ પટેલ)    
�દેશ ક4વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


