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અનુસંધાન... પાના પહેલાનું

રાહુલ ગાંધી ગુજરાત આવે તે પહેલા 
કોં�ેસમાં ભંગાણ : ભાજપમાં �વેશોત્સવ
જયરાજિસંહ પરમાર 
સિહત કાયર્કરોને પાટીલ 
ભાઉએ ક�સ�રયો ખેસ 
પહ�રાવીને ભાજપમાં પ્રવેશ 
આપ્યો 
જયરાજિસંહ સિહતના 
આગેવાનોની કામ 
કરવાની ક્ષમતાનો 
ઉપયોગ કરીશું: સી.આર. 
પાટીલ 

ગાંધીનગર: એક તરફ કોં�ેસના 
પૂવર્ �મુખ રાહુલ ગાંધી તા.25મી 
ફ��ુ.એ �ારકા ખાતે કોં�ેસની 
િચંતન િશિબરમાં આવી રહ્યા છ� તે 
પહેલા આજે કોં�ેસમાં મોટ� ભંગાણ 
સજાર્યુ છ�. 37 વષર્ સુધી કોં�ેસમાં 
રહેલા જયરાજિસંહ પરમાર 
તેમના 150 જેટલા સમથર્ક સાથે 
ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છ�. કમલમ 
ખાતે યોજાયેલા સમારંભમાં �ેદશ 
ભાજપના અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે 
જયરાજિસં પરમારને ક�સ�રયો ખેસ 
પહેરાવીને તેમને િવિધસર ભાજપમાં 
�વેશ આપ્યો હતો. જયરાજિસંહની 
સાથે કોં�ેસમાંથી રાજીનામુ આપનાર 

કાયર્કરો પણ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા 
હતા. 

�દેશ ભાજપના અધ્યક્ષ પાટીલે 
સમારંભમાં કહંુ્ય હતું ક� જયરાજિસંહ 
પરમાર મને મળ્યા હતા. જે રીતે 
હંુ ટીવી �ડબેટમાં પણ તેમને જોતો 
હતો, ત્યારે મને લાગતું હતું, ક� 
તેમને પાટ�માં જોડવા જોઈએ. 
જયરાજિસંહે ભાજપમાં જોડાતા 
પહેલા કોઈ શરત પણ મૂકી નથી. 
ભાજપની નેતાગીરીમાં પણ એક 
મંતવ્ય હતું ક� જયરાજિસંહને 
ભાજપમાં જોડવા જોઈએ. પાટીલે 

કહંુ્ય હતું ક� જો આપ સૌ ગુજરાતનું 
િહત ઈચ્છતા હોય તો નવા જોડાયેલા 
કાયર્કરો ક� આગેવાનોને જવાબદારી 
વગર રાખી ના શકાય. પાટ� ન�ી 
કરતી હોય છ� ક� કોને શંુ જવાબદારી 
આપવી. જયરાજિસંહની જે કામ 
કરવાની �િતભા છ� તેનો અમે 
ચો�સ ઉપયોગ કરીશંુ. પાટ�ને 
તમને જે પણ જવાબદારી આપવી 
હોય તે આપશે. ભાજપના કાયર્કરો 
મુશ્ક�લીના સમયમાં પ�રણામલક્ષી 
કામગીરી કરતાં હોય છ�. આપણે સૌ 
સાથે મળીને ગુજરાતની સેવા કરીશંુ.

પિતની �ેિમકાનું પત્નીએ બે શખ્સોની મદદથી 
અપહરણ કરી ગુપ્ત ભાગે મરચું નાંખી દીધું

પિતને પ્રેિમકા સાથે 
સાઈકલ સ્ટોરમાં �ઈ 
લેતાં પત્નીએ 
િપત્તો ગુમાવ્યો

રાજકોટ: રાજકોટના અવધ રોડ 
પર યુવતીન ેતનેા પે્રમીની પત્નીએ 
બે શખ્સો સાથે મળીન ે ઢોર માર 
માય� હતો તમેજ ગપુ્ત ભાગમા ંમરચ ુ
નાખ્યંુ હતુ.ં પત્ની પિતને પ્રિેમકા 
સાથ ે સાઇકલ સ્ટોરમાં �ઇ ગઇ 
હતી. જથેી પત્નીએ તેના સાથી 
િમત્રોની મદદથી પિતની પ્રિેમકાનું 
અપહરણ કરી તેન ેઢોર માર મારી 
તનેા ગપુ્તાગંમાં મરચુ ંભરી દીધુ ંહતુ.ં 

શહ�રના પાર�વડી ચોક ખાતે 
મોહસીન અને તેની પ્રેિમકા 
સાઇકલની ખરીદી કરવા માટ� 
સાઇકલ સ્ટોસર્ પર આવ્યા હતા. 
ત્યાં �ગાનુ�ગ તે જ સમયે 
મોહસીનની પત્ની પણ ત્યાં આવી 
પહ�ચી હતી. પોતાની પત્નીને �તા 
જ મોહસીનના પગ તળ�થી જમીન 
સરક� ગઈ હતી. બી� તરફ 
પત્નીને ગુસ્સો આવી જતા તેને 

પોતાના પિતની પ્રેિમકાને દરગાહમાં 
લઈ જઈ ઢોર માર માય� હતો. ઢોર 
માર માયાર્ બાદ તેણે તેના િમત્રોને 
બોલાવ્યા હતા. જેથી બે શખ્સો 
�રક્ષા લઇ આવી પહ�ચ્યા હતા અને 
મોહસીનની પ્રેિમકાનું અપહરણ 
કરી તેને અવધ રોડ પાસે લઈ 
ગયા હતા. ત્યાં લઈ જઈ વાયરથી 
તેના હાથ બાંધી દીધા હતા તેમજ 
ત્યારબાદ તેને વધુ માર મારી તેના 
ગુપ્ત ભાગમાં મરચું ભરી દીધું હતું. 
ત્યારબાદ તેને રઝળતી હાલતમાં 
મૂક� ત્યાંથી મોહસીનની પત્ની અને 

તેના બે સાથીદારો નાસી ગયા હતા.
ગંભીર હાલતમાં યુવતીને �તા 

��ત નાગ�રક� પોલીસ અને 
108ને �ણ કરી હતી. 108ની ટીમે 
પી�ડત યુવતીને રાજકોટની િસિવલ 
હો�સ્પટલ ખાતે ખસેડી હતી. 
�ણવા મળ્યા મુજબ યુવતીની 
ઉ�મર 40 વષર્ની અને તેને 4 સંતાન 
છ�. જ્યાર� ક� તેનો મોટો પુત્ર 20 
વષર્નો હોવાનું પોલીસની પ્રાથિમક 
તપાસમાં ખુલ્યું છ�. મોહસીને િહન્દુ 
યુવતી સાથે પ્રેમલગ્ન કયાર્નું પણ 
ખુલ્યું છ�.

રાજકોટમાં ‘પિત, પત્ની ઔર વો’નો �કસ્સો

સુરત-ગાંધીનગર પછી હવે 
વેરાવળમાં યુવતીના ગળ� છરી મરાઈ
છરી મારી યુવતીને 
લોહીલુહાણ હાલતમાં 
મૂક� નરાધમ ભાગી 
ગયો, પોલીસે બાદમાં 
પકડી લીધો

ગાંધીનગર: સુરતમાં ગ્રીષ્મા 
વેક�રયાની હત્યા કરવાની 
ઘટના ઉપરાંત ગાંધીનગરમાં 
પણ લીમ્બોદરામાં પણ સગીરાને 
ગળાના ભાગે છરી મારીને હત્યા 
કરવાની કોિશષ હતી. હવે 
આ ઘટનાઓ અટકવાનું નામ 
લેતી નથી. આજે વેરાવળમાં 
એક સોસાયટીમાં એકલી રહ�તી 
યુવતીને ગળાના ભાગે છરી 
મારીને લોહી લુહાણ હાલતમાં 
મૂક�ને નાસી છૂટયો હતો. 

વેરાવળના પોશ ગણાતા ટાગોર 
સોસાયટીમાં ભાવેશ �શી તથા 
તેમની પત્ની આજે બહાર ગયા 
હતા. તે વખતે તેજસ્વી (ઉ.વ. 
22) ની નામની યુવતી એકલી 
હતી ત્યાર� જ અ�ણ્યા શખ્સે 
મોઢા પર �માલ બાંધીને ઘરમાં 
ઘૂસી યુવતી પર છરી વડે હુમલો 
કય� હતો. યુવતીએ બચવા માટ� 
બૂમો પાડતા આસપાસથી લોકો 
દોડી આવ્યા હતા. લોકોએ લોહી 
લુહાણ હાલતમાં યુવતીને સારવાર 
માટ� ખસેડી હતી. ઘટનાસ્થળ 
પરથી એિસડની બોટલ પણ મળી 
આવતા ચકચાર મચી છ�. આરોપી 
એિસડ એટ�કના ઈરાદ� ઘૂસ્યો 
હોવાની આશંકા વ્યકત કરવામાં 
આવી રહી છ�. ત્યાર�, પોલીસે 
હુમલાખોરને ઝડપી લીધો છ�.

પાટ�માં મારું માન સન્માન જાળવજો, માથું મૂકીને 
કામ કરવા આવ્યો છ��: જયરાજિસંહ પરમાર 
37 વષર્ સુધી ક�ગ્રેસમાં રહ્યા બાદ મંગળવાર� ભાજપમાં �ડાયેલા પૂવર્ ક�ગ્રેસ 
અગ્રણી જયરાજિસંહ પરમાર� ક�ં હતું ક� મારા ભાજપમાં પ્રવેશ વખતે 
સી.આર. પાટીલ દ્વારા ખુબ પ્રેમ અને આદર મળ્યો છ�. મારી સાથે આવેલા 
150 જેટલા આગેવાનો તથા કાયર્કરોને પણ એટલા જ પ્રેમ સાથે પ્રવેશ 
મળ્યો છ�. પહ�લા એક સત્તામાંથી બી� સત્તામાં જવું હોય તો લોહી ર�ડાતું 
હવે, લોહી ર�ડાયા વગર આખી સત્તા બદલાય તેનું નામ જ લોકશાહી છ�. 
ક�ગ્રેસમાં તો અમે લોહી અને પસીનો ર�ડ્યો છ�. તેમ છતાં તે વ્યથર્ ગયો 
છ�. જે કાયર્કરોએ સ્વિણર્મ સંક�લ �યું નથી, તેવા કાયર્કરોને હું ભાજપમાં 
લઈને આવ્યો છ�. મને ક�ગ્રેસમાં લોહી ર�ડ્યું હોવા છતાં કાંઈ જ મળ્યું નથી. 
હું ભાજપમાં કોઈ અપેક્ષા સાથે આવ્યો નથી. મા� માન સન્માન �ળવ�, 
માથુ મૂક�ને કામ કરવાનો છું. જે કાંઈ ખૂટ� છ� તે પૂરવા આવ્યો છું.

રૈયાધારમાં ક�દરતી હાજતે ગયેલા યુવાનને 
શખ્સોએ િનવર્સ્� કરી ગુપ્ત ભારે માર માય�
રાજકોટના ર�યાધારમાં ચકચાર મચાવતી ઘટના બની છ�. ક�ટલાંક 
શખ્સોએ એક યુવાનને િનવસ્ત્રર્ કરી લાકડી-ધોકાથી ઢોર માર માય� હતો. 
આથી યુિનવિસર્ટી પોલીસનો સ્ટાફ આરોપીઓને પકડવા દોડતી થઈ છ�. 
બનાવની મળતી િવગત મુજબ ર�યાધાર� રહ�તો અને મજૂરી કામ કરતો મૂળ 
ઉત્તરપ્રદ�શનો વતની સુભાષ ટામેભાઈ સહાની સવાર� નવેક વાગ્યે ક�દરતી 
હાજતે ગયો હતો ત્યાર� પાછળથી આવી ચડેલા મનોજ સહાની અને તેમની 
સાથેના અન્ય 6 શખસોએ ધોકા-પાઈપ વડે સુભાષને માર માય� હતો તેનું 
પેન્ટ ઉતારી િનવસ્ત્રર્ કરી પાછળના ભાગે ધોકાના ઘા કયાર્ હતા. ઉપરાંત 
ગુપ્ત ભાગ પર લાતો મારી હતી. બનાવ બાદ ઈ�ગ્રસ્ત સુભાષને રાજકોટ 
િસિવલ હો�સ્પટલ ખાતે ખસેડાયો હતો.

પુ�ટનની માગ:...
આતંરરા�ીય માન્યતા આપવી �ઈએ, 
અન ેઆન ેકોસોવોની સ્વતતં્રતા માટ�ના 
મતદાન સાથ ેસરખાવી હતી. આ �ડાણની 
પિશ્ચમના શિક્તશાળી દ�શો દ્વારા 
આતંરરા�ીય કાયદાના ભગં તરીક� ટીકા 
કરાઈ હતી. વતર્માન કટોકટીને સમાપ્ત 
કરવા તમેણે યુક્ર�નની નાટો સભ્યપદ 
માટ�ના પ્રયાસોનો ત્યાગ કરવા હાકલ કરી 
હતી, અન ેક� ંહતુ ંક�  તેન ે‘તટસ્થ સ્તર’ 
તરીક� માનવી �ઈએ, સાથે જ તમેણ ે
ક� ંહતુ ંપિશ્ચમી દ�શોએ ત્યા ંહિથયારો 
મોકલવાના બધં કરવા �ઈએ.

પુિતન યુ��ન મામલે...
યુક્ર�નનું ચલણ ડોલર સામે ચાર વષર્ની 

નીચી સપાટીએ ગબડી ગયું છ� અને 
કાળા સમુદ્રના બંદરો તેમજ યુક્ર�િનયન 
એરલાઇન્સ માટ� યુક્ર�િનયન િનકાસ માટ� 
ઉચ્ચ વીમા તરફ દોરી ગયું છ�. કદાચ 
પુિતનના પાછળના િખસ્સામાં સૌથી 
શિક્તશાળી ડ્રો કાડર્ ચીન છ�. જ્યાર� 
રિશયા અને ચીન તાજેતરના વષ�માં 
ન�ક વધી રહ્યા છ�, ત્યાર� ઓિલ�મ્પકની 
શ�આતમાં પુિતન અને ચીનના રા�પિત 
શી િજનિપંગ વચ્ચેની સિમટ� પિશ્ચમી 
દ�શોમાં અલામર્ની ઘંટડીઓ વાગી હતી.

યુ��નના બે ક્ષે�ોની...
સાથી દ�શો રિશયા િવ�દ્ધ તનેી મડાગાઠં પર 
યકુ્ર�નનુ ંસમથર્ન કરી રહ્યા છ� ત્યાર� ચીને 
એક પાતળી ર�ખા પર ચાલવાનુ ંપસદં કયુ� 
છ�, તણે ેક� ંહતંુ રિશયાની કાયદ�સરની 
િચતંાનુ ંસન્માન કરવુ ં�ઈએ પણ પુિતન 
દ્વારા ‘લ્યંુગન્સક પીપલ �રપબ્લીક’ અન ે
દોનતે્સ્ક પીપ્લસ �રપબ્લીક’ન ેસ્વતતં્ર અને 
સાવર્ભૌમ રાજ્ય �હ�ર કરવાના પગલાં 
પર પછૂ�લા પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનું 
ટાળ્યંુ હતુ.ં ેમગંળવાર� ચીની િવદ�શ પ્રધાન 
વાગં યી અન ેઅમરેીકાના િવદ�શ પ્રધાન 
એન્ટોની �બ્લન્ક�ન વચે્ચ ટ�િલફોન પર 
વાતચીત થઈ હતી જમેા ં મુખ્ય રીત ેયકુ્ર�ન 
તણાવ પર ચચાર્ થઈ હતી.

અમે�રકા કહે છ� ક�...
રિશયાનુ ંઆક્રમણ શ� થઇ જ ગયંુ છ�. 
અમ ેમાનીએ છીએ ક� આ એક આક્રમણની 
શ�આત છ�, ત ેયકુ્ર�ઇનમાં રિશયાની નવી 
ઘસૂણખોરી છ� એમ અમ�ેરકાના િપ્ર�ન્સપલ 
ડપે્યટુી નશેનલ િસક્યુ�રટી એડવાઇઝર 
�ન ફાઇનર� ક� ંહતુ.ં � ક� અમ�ેરકાના 
યરુોિપયન સાથીઓમા ંઆ આક્રમણ છ� 
ક� ક�મ? ત ેબાબતે મતભેદ છ�. િબ્રટનના 
આરોગ્ય મંત્રી સા�દ �વદે� સ્કાય ન્યઝૂને 
ક� ંહતુ ંક� યકુ્ર�ઇન પર આક્રમણ શ� થઇ 
ગયુ ંછ�, પોલેન્ડ ેપણ આ મજુબ જ ક� ંછ� 
જ્યાર� સ્પેન ેક� ંછ� ક� આક્રમણ થશ ેતો 
પ્રિતબંધો લાદીશુ,ં અન્ય ક�ટલાક દ�શો પણ 
આન ેઆક્રમણ કહ�તા અચકાઇ રહ્યા છ�. 

યુક�એ પ રિશયન...
વષ�થી અમે�રકાના �િતબંધોની યાદીમાં 

રહ્યા છ�. યુક�માં તેઓ જે પણ િમલકતો 
ધરાવતા હોય તે �ીઝ કરી દેવામાં આવશે. 
લાગતા વળગતા લોકોને અહીં �વાસ 
કરવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવશે અને 
અમે યુક�ના વ્ય�ક્તઓ અને સંસ્થાઓને 
તેમની સાથે કોઇ પણ વ્યવહાર કરવાની 
મનાઇ કરીશું એમ જહોનસને સંસદને 
જણાવ્યું હતું.

રિશયાએ સ્વતં�...
એમ તેમણે જણાવતા વધુમાં કહ્યું હતું 

ક� અમે�રકા યુ��ઇન સિહતના પોતાના 
સાથીઓ અને ભાગીદારો સાથે આગામી 
પગલાંઓ સાથે ગાઢ સલાહ મસલત કરી 
રહ્યું છ�. બીજી બાજુ એક સંયુક્ત િનવેદનમાં 
અમે�રકી સંસદની િવદેશી બાબતોની 
સિમિત અને સશસ્� સેવાઓને લગતી 
સિમિતના �રપ�બ્લકન વડાઓએ રિશયા 
પર સખત પગલાઓની માગ કરી છ� અને 
હાલના પગલાંઓને મા� �િતકાત્મક 
પગલાંઓ ગણાવ્યા છ� જ્યારે ક� રિશયાએ 
જેને સ્વતં� જાહેર કયાર્ છ� દોનેત્સ્ક અને 
લુહાન્સ્ક �દેશોમાં પુ�ટન શાંિતરક્ષકના 
નામે પોતાના દળો મોકલી રહ્યા છ�. 

રિશયા-યુ��ઇન...
બનતી ઘટનાઓનો પણ સમાવેશ 

થાય છ� અને રિશયન ફ�ડર�શન દ્વારા 
�હ�રાતને લગતી બાબતનો પણ સમાવેશ 
થાય છ�. ભારતે તમામ પક્ષેથી ધીરજ 
રાખવામાં આવે તે બાબતની હાકલ કરી 
છ� અને એ બાબત પર ભાર મૂક્યો છ� 
ક� તત્કાળ પ્રાથિમકતા એ તનાવને 
ઓછો કરવાની છ� જેમાં તમામ દ�શોના 
કાયદ�સરના સુરક્ષા િહતો ધ્યાનમાં લેવાના 
છ� અને આ પ્રદ�શ તથા અન્યત્ર માટ� લાંબા 
ગાળાની શાંિત અને �સ્થરતા સુિનિશ્ચત 
કરવા તરફ આગળ વધવાનું છ�.

યુરોિપયન યુિનયને...
ક� આ પ્રિતબંધોના પેક�જન ે મગંળવાર� 
મજંરૂી અપાઈ હતી, ‘અમ ે રિશયાને 
નકુસાન પહ�ચાડીશુ ં અને તનેાથી તનેે 
મોટુ ંનકુસાન થશે.’ �સેફ� કહં્ય હતુ ંઆ 
પ્રિતબંધોની અસર રિશયાના નીચલા 
�હના સભ્યો અન ેઅન્ય વ્યિક્તઓ પર 
પડશે જઓે અલગતાવાદી પ્રદ�શશોમાં 
રિશયાના જવાનોની તનૈાતીમા ંસામલે હતા.ં 
તમેણે ક� ંહતુ ંઆ પ્રિતબધંો રિશયાની 
નાણાક�ય નીિત પર અસર નાખંશ ેતમેાં 
રિશયાન ેયુરોિપયન યિુનયનના બ�રોમાં 
પ્રવશેને મયાર્દીત કરશે. ‘હ� વાતાર્ સમાપ્ત 
નથી થઈ’, એમ બોર�લ ેયકુ્ર�નમા ંરિશયાની 
કાયર્વાહી પર ક� ંહતુ.ં

યુ��ન કટોકટી અને...
રાજનીિતક સમાધાન ઇચ્છીએ 

છીએ.’’ નાણામંત્રીએ વધુમાં ક�ં હતું 
ક�,’’બ્રેન્ટ ક્ર�ડના ભાવ પ્રિત ડોલર 96 
ડોલરથી વધી ગયા છ� અને દ�શ આના 
પર નજર રાખી રહ્યો છ�. ઓઇલ માક��ટ�ગ 
ક�પનીઓ રીટ�લ ભાવ પર િનણર્ય 

કરશે.’’ જ્યાર� ટ્રેડ અંગે સીતારમણે ક્�ં 
હતું ક�, ‘’ િજયો પોિલ�ટકલ ટ�ન્શનના 
કારણે ટ્રેડ પ્રભાિવત નથી થયો, પર�તુ 
સરકાર એના પર કડી નજર રાખી 
રહી છ�. અમે એ બાબતે સતક� છીએ 
ક�, િનકાસને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન 
ન થાય.’’ મંગળવાર� ક્ર�ડ ઓઈલની 
�ક�મતોમાં 4 ટકાનો વધારો થયો હતો. 
જ્યાર� રિશયા-યુક્ર�ન કટોકટીની ભારત 
પર અસર અંગે પૂછવામાં આવ્યું નાણાં  
પ્રધાને ક�ં હતુ, ‘આ ક્ષણે આપણા વેપાર 
પર અસરનો અનુભવ થવાનો બાક� છ�. 
અમે ધ્યાન રાખી રહ્યા છીએ ક� આપણા 
િનકાસકારોને સહન કરવું પડે.
યુ��ન કટોકટીથી ��ડના...
બ્રેન્ટ ક્ર�ડની �ક�મત ૩.૯ ટકા ઉછળીને 

૯૯.૦૭ પ્રિત બેરલ થઇ ગઇ હતી.  
અમે�રકામાં સોમવાર� પ્રેિસડન્ટ્સ ડે 
હોવાથી શેરબ�રો બંધ હતા, પણ યુરોપ 
અને એિશયાના બ�રો ગગડી ગયા હતા 
કારણ ક� યુક્ર�ઇનના બળવાખોરોના પ્રદ�શો 
પર રિશયાનો કાબુ સુિનિશ્ચત કરવા 
પુ�ટન આગળ વધ્યા હતા જેને કારણે 
પૂરા કદના આક્રમણના ભયમાં વધારો 
થયો હતો. આ પગલાઓએ વ્યાપક 
�નહાિનઓ સ� શક� તેવા સંઘષર્ને 
ટાળવા માટ�ની આશાઓની અવગણના 
કરી હતી. આ આક્રમણથી �ધણની તંગી 
અને વૈિશ્વક આિથર્ક અંધાધૂંધી પણ સ�ર્ઇ 
શક� છ�.

રિશયાની બહાર...
અગાઉ જણાવ્યું છ� ક� રિશયન દળો 

બળવાખોરોના કબજાવાળા િવસ્તારમાં પૂવર્ 
યુ��ઇનના િવસ્તારોમાં દાખલ થયા છ� જે 
િવસ્તારોને પુ�ટને સ્વતં� જાહેર કયાર્ છ�. 
પણ એ બાબત અસ્પષ્ટ છ� ક� ત્યાં દળોની 
િહલચાલ ક�ટલી છ�. અને યુ��ઇન અને તેના 
પિ�મી સાથીદારોએ જણાવ્યું છ� ક� રિશયન 
દળો આ �દેશમાં ૨૦૧૪માં અલગતાવાદી 
સંઘષર્ શરૂ થયો ત્યારથી લડી રહ્યા છ�, જો ક� 
રિશયાએ આ આક્ષેપો નકાયાર્ છ�. રિશયન 
સંસદના ઉપલા �હ ફ�ડરેશન કાઉ�ન્સલએ 
પુ�ટનને રિશયાની બહાર લશ્કરી બળનો 
ઉપયોગ કરવાની સવાર્નુમતે મંજૂરી આપી 
છ�. અસરકારક રીતે બળવાખોરોના �દેશોમ 
લશ્કરી ગોઠવણી આના પછી રિશયા 
કરી શક� છ�, જ્યાં આઠ વષર્ના સંઘષર્માં 
૧૪૦૦૦ જેટલા લોકો માયાર્ ગયા છ�. 

જમર્નીએ રિશયાથી...
અમુક યુરોિપયન દ�શો દ્વારા આમ કરવા 
માટ�ના દબાણ હોવા છતાં અત્યાર સુધી 
બિલર્ન આ પ્રોજેક્ટને અટકાવવાનો 
િવરોધ કરી ર�ં હતું.
સ્કોલ્ઝના પૂવર્વતી એન્જેલા મક�લે આ 
પ્રોજેક્ટનો બચાવ કય� હતો.
નોડર્ સ્ટ્રીમ 2 શું છ�? 
નોડર્ સ્ટ્રીમ 2 એ 750-માઇલ, $10 
િબિલયનની ક�દરતી ગેસ પાઈપલાઈન 

છ� જે બા�લ્ટક સમુદ્રની નીચે રિશયાથી 
જમર્ની સુધી �ય છ�, જેનું િનમાર્ણ 
ગયા વષ� જ પૂણર્ થયું હતું - મતલબ 
ક� ગેસ પ�મ્પંગ શ� કરવા માટ� તેને 
માત્ર જમર્નીની મંજૂરીની જ�ર છ�. 
અમે�રકાએ આ પ્રોજેક્ટનો િવરોધ કય� 
હતો, વોિશંગ્ટન વષ�થી એવી દલીલ 
કરી ર�ં હતું ક� રિશયાથી જમર્ની સુધી 
ક�દરતી ગેસ લાવતી બી� પાઈપલાઈન 
બાંધવાથી, ખાસ કરીને યુક્ર�નથી થઈને 

આવતી પાઈપલાઈન બાંધવાથી રિશયન 
ઊ�ર્ પુરવઠા પર યુરોપની િનભર્રતામાં 
વધારો થશે.
પર�તુ યુરોપ માટ�, અને ખાસ કરીને 
જમર્ની માટ�, જેની અથર્વ્યવસ્થા 
મોટાભાગે અ�શ્મભૂત �ધણ પર િનભર્ર 
છ�, પાઇપને મૂલ્યવાન સંસાધન તરીક� 
�વામાં આવે છ� - જે રિશયન ભૂિમ 
હ�ઠળ આવેલા સસ્તા ગેસના િવશાળ 
ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશ પ્રદાન કર� છ�.

રિશયાની ‘શાંિત’ માટ�...
યુ��િનયન દળોએ પાછળથી લગભગ 

આઠ વષર્ના સંઘષર્ દરિમયાન બંને 
�દેશોના મોટા ભાગ પર ફરીથી િનયં�ણ 
મેળવ્યું જેમાં 14,000થી વધુ લોકો માયાર્ 
ગયા. આ જાહેરાત રિશયાએ કહ્યું ક� તે 
સ્વતં�તાને માન્યતા આપશે તેના એક 
િદવસ પછી આવે છ� - પરંતુ તે િવસ્તારોની 

સરહદોને તે શું માને છ� તે બરાબર કહ્યું 
ન હતું. પિ�મમાં આ પગલું રિશયન 
આ�મણને આગળ વધારવા માટ� તરીક� 
વ્યાપકપણે જોવામાં આવ્યું હતું. રિશયાએ 
તાજેતરના અઠવા�ડયામાં યુ��ન નજીક 
અંદાિજત 150,000 સૈિનકો એકઠા કયાર્ 
છ� અને પિ�મી નેતાઓએ ચેતવણી આપી 
છ� ક� મોસ્કોએ હુમલો કરવાની યોજના 

બનાવી છ�. 2015ના આ સોદો �ાન્સ 
અને જમર્ની �ારા કરવામાં આવ્યો હતો 
અને બેલારુિસયન રાજધાની િમન્સ્કમાં 
હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 
યુ��નને યુ��િનયન લશ્કરી પરાજયની �ેણી 
પછી રિશયા માટ� રાજ�ારી બળવા માટ� 
બળવાખોર �દેશોને વ્યાપક સ્વ-શાસન 
ઓફર કરવાનું હતું. 


