ેસનોટ-૦૪

-----------

તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯

ક સ
ે તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ ‘ચૂટં ણી ઢંઢરે ા’મા ‘‘જનઅવાજ’’ નહ પરંતુ ‘‘ક સ
ે નો જુ ઠઅવાજ’’ છે .
ક ેસનો હતાશ અવાજ અને હારેલો અવાજ (Public Voice નહ પરંતુ ક સ
ે નો Frustrated and defeated Voice) છે .
આ ચૂટં ણી ઢંઢરે ો રાહુ લ ગાંધીએ ૧લી એિ લે

હેર કરવાની જ ર હતી - ી ભરત પં યા

-----------

Armed Forces (Special Powers) Acts (AFSPA) ના કાયદાને નાબૂદ કરી દેશની અખં ડતતા અને સાવભૌમ વને
જોખમમાં મૂકી આતંકવાદને સમથન આપવાનું કામ ક સ
ે કરી રહી છે - ી ભરત પં યા
----------ક ેસ યારે ખેડત
ુ ોના દેવા નાબૂદીની વાત કરે છે પરંતુ, મ ય દેશ, રાજ થાન અને કણાટકના કેટલા ખેડુતોના દેવા નાબૂદ કયા તે
આંકડા હેર કરતી નથી - ી ભરત પં યા
----------ી સરદાર પટેલની િતભાને છાજે તેવી િવ વની સૌથી ચી િતમા ટે યુ ઓફ યુિનટી બનાવીને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીએ િવ વમાં ગૌરવ અપા યુ, યારે ક સ
ે આ િતમા માટે ‘ભંગાર’ જે વા શ દ યોગ કરીને કયા મોઢે દેશની એકતાની વાત કરે
છે ? - ી ભરત પં યા
----------ક ેસે પોતાના ભયંકર
શાસનને યાદ કરીને ‘ ાચાર હમ િનભાયગે’ તે સુ રાખવાની જ ર છે
(AFSPA) ના કાયદાને નાબૂદ કરીને સેનાના મનોબળને તોડી આતંકવાદને સમથન આપવાની વાત કરે છે
સ કલ

ાઇક અને એર ાઇક સમયે સેના પાસે પુરાવા માંગીને ક ેસ પા ક તાનની ભાષા બોલી ર ુ છે , યારે ‘આતંકવાદ કે
સાથ, ક ેસ કા હાથ હમ િનભાયગે’ તેવું ક ેસનું સુ હોવુ જોઇએ.
----------એસટીને ગ બર સહ ટે સ કહેનાર ક સ
ે જવાબ આપે કે તો કાલીયા અને સાંભા કોણ છે ?
સમ દેશમાં એસટી અંગે જુ ઠાણા ફેલાવી દેશની જનતાને ક સ
ે ગેરમાગ દોરી રહી છે .
એસટી કાઉ સીલની બેઠકમાં દેશના તમામ રા યોના નાણાંમં ી સામેલ હોય છે અને
સૌની સંમિતથી જ િનણયો લેવાય છે - ી ભરત પં યા
----------આજરોજ ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલે ોિનક મી ડયાને સંબોધતા
જણા યુ હતુ કે, ક ેસ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ ‘ચૂંટણી ઢંઢેરા’મા ‘‘જનઅવાજ’’ નહ પરંતુ ‘‘ક સ
ે નો જુ ઠઅવાજ’’ છે .
ક ેસનો હતાશ અવાજ અને હારેલો અવાજ (Public Voice નહ પરંતુ ક ેસનો Frustrated and defeated Voice) છે .

ક ેસના રાહુ લ ગાંધીએ ૧લી એિ લે આ ચૂંટણી ઢંઢેરો હેર કરવાની જ ર હતી. ક સ
ે
યારે સ ામાં હતી યારે કરોડો
અને અબજો િપયાના કૌભાંડો કયા છે . યારે ગરીબોની યાદ આવતી નથી. યારે ચૂંટણી આવે યારે ક ેસને ગરીબો, યુવાનો,
કસાનો, વંિચતો યાદ આવે છે . દેશની જનતા ણે છે કે, વષ ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ના સમયગાળામાં યુપીએ-૧ અને યુપીએ-૨ના
શાસન દર યાન ચારેય દશાઓમાં દરેક ે ે
ાચાર આચયા હતા, દેશ અને દુિનયામાં ભારતને વૈિ વક બદનામી થતી હતી.
દેશમાં ગરીબી હટાવવાના પોકળ વાયદા કરીને ૫૫ વષ સુધી દેશમાં શાસન કરનાર ક ેસ આજે કયા મોઢે ગરીબી હટાવવાની વાત
કરે છે . ક ેસ શાસનમાં હોય યારે લાખો કરોડોનો
ાચાર કરે છે અને તે વખતે સામા ય જનતા, ગરીબ, ખેડૂત, યુવા યાદ
આ યાં ન હતાં. મા
ાચાર કરવાનું જ યાદ આ યું. ક ેસે
ાચારમાં િવ વમાં ભારતને બદનામ કયુ હતું. ક ેસે પોતાના
ભયંકર
શાસનને યાદ કરીને ‘ ાચાર હમ િનભાયગે’ તે સુ રાખવાની જ ર છે .
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િતવાદ, ાિતવાદ અને આતંકવાદને પોષનાર ક ેસ તેના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં દેશની જનતા સામે એકતા અને અખં ડતતાની વાતો
કરે છે . વા તવમાં Armed Forces (Special Powers) Acts (AFSPA) ના કાયદાને નાબૂદ કરી દેશની અખં ડતતા અને
સાવભૌમ વને જોખમમાં મૂકી આતંકવાદને સમથન આપવાનું કામ ક ેસ કરી રહી છે . સ કલ ાઇક અને એર ાઇક સમયે
સેના પાસે પુરાવા માંગી ક સ
ે ે દેશના જવાનોનું નૈિતકબળ તોડવાનું દુ કૃ ય કયુ છે . ક ેસ પા ક તાનની ભાષા બોલી ર ુ છે યારે
‘આતંકવાદ કે સાથ, ક ેસ કા હાથ હમ િનભાયગે’ તેવું ક ેસનું સુ હોવુ જોઇએ.
સમ દેશમાં એસટી અંગે જુ ઠાણા ફેલાવી દેશની જનતાને ગેરમાગ દોરનાર ક સ
ે ના રાહુ લ ગાંધી સામે કટા કરતા
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, એસટીને ગ બર સહ ટે સ કહેનાર ક ેસ જવાબ આપે કે તો કાલીયા અને સાંભા કોણ છે ?
એસટી કાઉ સીલની બેઠકમાં દેશના તમામ રા યો સિહત ક ેસના નાણાંમં ી પણ સામેલ હોય છે અને સૌની સંમિતથી જ
િનણયો લેવાય છે .
રાહુ લ ગાંધી તેમના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ૩૩ ટકા મિહલા અનામતની વાત કરે છે , યારે ગુજરાતમાં તો પાંચ વષ પહેલા જ
થાિનક વરા યની સં થાઓમાં ૫૦ ટકા જે ટલું મિહલા આર ણ આપીને રા યની ભાજપા સરકારે ન કર કાયવાહી કરેલ છે
અને નોકરીમાં ૩૩ ટકા મિહલા અનામત આપી છે.
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ભારતની એકતાના િશ પી સરદાર પટેલના યિ ત વને છાજે તેવી િવ વની સૌથી ચી
િતમા ટે યુ ઓફ યુિન ટ બનાવીને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ સરદાર સાહેબના િવચારોને ખરા અથમાં મૂ તમંત કયા છે .
યારે ક ેસ આ િતમા માટે ભંગાર જે વા શ દ યોગ કરીને કયા મોઢે દેશની એકતાની વાત કરે છે ?
િવ વની સૌથી મોટી ધાનમં ી હે થકેર યોજના (મોદી કેર)માં ૫૦ કરોડ લોકોને િનશુ ક આરો ય સારવાર મળવાની છે
જે માં અ યાર સુધીમાં ૨૦ લાખ લોકોએ ૫ લાખ સુધીના આરો ય વીમાનો લાભ લીધો છે . ક ેસના શાસનમાં કે માંથી
નીકળતા ૧ િપયામાંથી મા ૧૫ પૈસા જ દેશની જનતા સુધી પહ ચતા હતા. તેનું િનરાકરણ ક ેસ તેના શાસન દર યાન લાવી
શકી નહોતી. યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ છે લા ૫ વષમાં ૫.૩૪ લાખ કરોડ જે ટલી રકમ જુ દી જુ દી
જનક યાણલ ી યોજનાઓ વારા ગરીબો, મિહલાઓ, વંિચતો, કસાનો અને યુવાનોને ડાયરે ટ બેિનફીટ ા ફર વારા સીધે
સીધા લાભાથ ઓના ખાતામાં પહ ચા યા છે . મુ ા યોજના હેઠળ ૧૬ કરોડ લોકોએ જે નો લાભ લીધો છે અને ૪.૨૫ કરોડ
લોકોને નવી વરોજગારીની તકો મળી છે તથા આ યોજના હેઠળ ૭ લાખ કરોડ િપયાની આ થક મદદ કરીને ભાજપાની સરકારે
પારદ શતા િસ ધ કરી છે .
ક ેસ યારે ખેડુતોના દેવા નાબૂદીની વાત કરે છે પરંતુ, મ ય દેશ, રાજ થાન અને કણાટકના કેટલા ખેડુતોના દેવા
નાબૂદ કયા તે આંકડા હેર કરતી નથી. ક ેસ હંમેશા જુ ઠાણાં ફેલાવવાના અને ગરીબી હટાવવાના જ એકમા સુ સાથે
શાસન કરતી આવી છે પરંતુ યારેય આજસુધી ગરીબો માટે અસરકારક પગલા લીધા નથી માટે દેશની જનતા યારેય આવા પોકળ
ચૂંટણી ઢંઢેરાઓથી ભાિવત થશે નહી.
ી પં યાએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, સાવિ ક રીતે જોઇએ તો ક ેસ આ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં દેશની એકતા, અખં ડતતા અને
સાવભૌમ વને નેવે મુકીને લોકોને લોભામણા અને જુ ઠાં વાયદાઓ જ કરવાની ચે ા કરી છે .

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

