
نتيجے دے چوناں صوبائی وچ ہندوستان  
 

 وچ مزورام۔ ہن نکلے نتيجے دے چوناں ہوئياں وچ صوبياں پنج دے ہندوستان نوں دسمبر اڻه
 بری نوں کانگرس نے بهاجپا وچ چهتيسگڑه اتے پرديش مده راجستهان،۔ ہوئی جت دی کانگرس
 کے جت سيڻاں 28 زياده نالوں اميد دی سارياں نے پارڻی آدمی عامَ  وچ دلی پر۔ دتی ہار نال طرحاں
 تاں کانگرس۔ دتا کر پيدا سنکٹ لئی دوہاں کانگرس اتے بهاجپا تے ہے دتا کر حيران نوں سارياں
 بہو وی نوں بهاجپا اتے سی وچ طاقت وچ دلی توں ساالں 15 پچهلے جو ہے گئی ہو ختم ہی بالکل

 بهاجپا کہ جد ہن سيڻاں ہی اڻه صرف دياں کانگرس وچ اسمبلی دی سيڻاں 70۔ سکيا مل نہيں متّ 
 بهاويں۔ ہے نہيں وچ حالت دی بناؤن سرکار تے طور اپنے ايہہ اتے ہن ملياں سيڻاں 32 وی نوں
 ہے دتا کہہ صاف  نے پارڻی آدمی عامَ  پر ہن رہے جا الئے قياس ہون توڑ جوڑ دے طرحاں کئی
 وچ بناؤن سرکار دی پارڻی کسے ہی نہ تے بنائےگی سرکار آپ نال مدد دی پارڻی کسے نہ اوه کہ

۔کريگی مدد   

 

 فرقہ کرپشن، پارڻياں ہی دونوں بهاجپا اتے کانگرس کيونکہ کہ ہن دندے دليل والے پارڻی آدمی عامَ 
 تاں فرق کوئی وچ دوہاں اوہناں تے ہن پارڻياں والياں رکهن برقرار نوں جاتپات اتے جرم پرستی،

 بنا سرکار سانجهی رلکے تے ہے چاہيدا دينا چکّ  گهنڈ نوں پارڻياں دوہاں ايہناں لئی اس نہيں ہے
 ننگے ہی بالکل اوه نال اس کيونکہ۔ نہيں تيار نوں منن ايہہ بهاجپا اتے کانگرس پر۔ ہے چاہيدی لينی

 حاکم دوويں، بهاجپا، اتے کانگرس کہ جاويگا ہو فاش پرده دا ڈيموکريسی لبرل اتے جانگے ہو
 حاکم کے پا بهليکهے وچ اوہناں اتے لئی ونڈن نوں لوکاں اوه اتے ہن پارڻياں ہی دياں جماعتاں

 ديکهو،۔ نہيں پتہ کجه فلحال دا بنيگی کداں تے کيہدی سرکار وچ دلی۔ ہن لئی سيوا ہی دی ڻولے
۔ہے کردا کی ہن گورنر ليفڻينينٹ   

  

  

 سنسدی والی آؤن وچ سال اگلے اتے ہن دتے ودها حوصلے دے پارڻی آدمی عامَ  نے جت وچ دلی
 آدمی عامَ  کہ ہے رہا پچه کوئی ہر۔ ہے لگدی رہی کر تياری ہن اوه وی لئی لين حصہ وچ چون

 نہ کول ايہناں گئياں؟ مل طرحاں کس سيڻاں اينياں ہے پرانی ہی سال اک صرف کہ جو نوں پارڻی
سی؟ غنڈے ہی نہ اتے مشين سرکاری نہ پيسہ  

  

 ہن پيداوار دی لہر اس ليڈر ايہدے۔ ہے نکلی وچوں لہر لوک اک خالف دے کرپشن پارڻی آدمی عامَ 
 لٹّ  تے کرپشن دی پارڻياں سياسی تے سرکاراں دياں ڻولے حاکم۔ ہن نکلے وچوں لوکاں عامَ  تے
 کهولهی تهاں لئی لوکاں نے لہر خالف دے بهرشڻاچار کردی اظہار دا غصے دے لوکاں خالف دے



 دتا کر چوڑا ہور نوں تهاں اس کے دے آواز نوں غصے اس دے لوکاں نے پارڻی آدمی عامَ  اتے
 سياسی نويں اتے سياست نويں اک نوں لوکاں کہ ہے جاندی سنی گلّ  ايہہ ہی عامَ  وچ ميڈيا اج۔ ہے

 ہر اج آواز ايہہ دی تجربے دے لوکاں۔ نہيں فرق کوئی وچ بهاجپا اتے کانگرس۔ ہے لوڑ دی پرنالی
۔ ہے رہی دے چنوتی نوں جمہوريات لبرل ہوئی بخشی دی بستيوادياں اتے ہے رہی دے سنائی تهاں
 دا اوہناں اتے جماعتاں حاکم پر ہے رہی ابهردی آواز ايہہ توں کهونجے ہر دے ہندوستان وی اگے
 دے سی نہيں توجو خاص کوئی تے سی رہا کر کوشش دی کرن انگوليا نوں آواز اس تکّ  ہن ميڈيا
 دتا کر مجبور لئی کرن چرچہ بارے اس نوں اوہناں نے جت دی پارڻی آدمی عامَ  وچ دلی پر۔ رہا
 دی طرحاں نويں اک وچ دلی پارڻی آدمی عامَ  کہ ہے رہا ہو ذکر ہی ايہو تے چينل ہر ہن۔ ہے

 اگے ہور نوں سياست اس وچ چوناں سنسدی آؤندياں تے ہے رہی کامياب وچ کرن شروع سياست
۔ہے سکدی لجا   

 

 کانگرس۔ ديوے پهير نہ ہونجها وی نوں اوہناں کتے غصہ دا لوکاں کہ ہے فکر نوں والياں بهاجپا
 نہ ہی بالکل کتے کہ جان لڑائے پيچ داء کی وچ ہونا دياں پارليمينٹ کہ ہن وچ فکر وی ہور والے
 چوناں سنسدی والياں آؤن کہ ہن پئے لگّ  منن ہنے تاں ليڈر کئی دے کانگرس۔ جاوے پوچی پهڻی
۔گی جاوے ہار کانگرس وچ  

  

 دی دسن مقابلہ وچ مودی اتے گاندهی راہل نوں چوناں پارڻياں وڈياں دياں اوہناں اتے ڻوال حاکم
 نہيں ممکن ہن گلّ  اوه بعد کارگزاری چنگی دی پارڻی آدمی عامَ  وچ دلی پر۔ سن رہے کر کوشش
 وشا دا چرچہ وچ ہندوستان پورے آواز دی غصے دے لوکاں راہيں پارڻی آدمی عامَ  کيونکہ لگدی
کهولهيگی تهاں ہور لئی لوکاں اتے رہيگی بنی . 

  

 اس ہے کهولی نے اوہناں جو تهاں ايہہ کہ ہے لوڑ دی کرن وڻاندرا وچار ہوکے اکڻهے نوں لوکاں
۔ جاوے ورتيا طرحاں کس لئی راکهی دی حقاں اپنے اتے جاوے ودهايا ہور طرحاں کس نوں

 تيار رننيتی لئی چوناں والياں آؤن کے ہو اکڻهے نوں لوکاں تے پدهر دی بستياں اتے پنڈ محلے،
 اک پاکے چهڻکارا طرحاں کس توں سسڻم اتے تنتر سارے اس کہ ہے لوڑ دی سوچن اتے کرن
 آپ اوه بلکہ رہن نہ ہی اجڑ والے پاؤن ووٹ اک صرف لوک وچ جس جاوے کيتی اساری نويں
۔سکن لبهّ  متبادل دا ڈيموکريسی لبرل اتے سکن بن حاکم  


