
 

 

 

કાગડા કોમ્યનુીટી નો ઈ-મેઈલ: પિતિૃદેથી V.R.S. આિો. 
ચેનલોવાળાએ આ ભાદરવામાાં આતાંકવાદીના ધમકીભર્ાા ઇ-મેલ ખબૂ ચલાવ્ર્ા. આવો જ એક 
ધમકીભર્ો ઇ-મેલ kagadacommunity@kagavas.com િરથી મારી ઉિર આવેલો છે. જેમાાં કોઇ 
િણ શબ્દના ફેરફાર વગર સમગ્ર કાગડાઓની વેદના-વ્ર્થાકથા આિના સધુી શબ્દશઃ િહોંચાડી 
રહ્યો છાં. (કાાંપતભાઈ મોનાણી)  
પ્રપત, 
આદરણીર્ મનષુ્ર્ો, (તમામ જ્ઞાપત, તમામ ધમા) 
શ્રાદ્ધિક્ષના દદવસો ચાલી રહ્યા છે અને નાછૂટકે તમને આ અરજન્ટ ઇ-મેલ કરવો િડયો છે. જેનો 
તાત્કાલલક અમલ કરવા હુાં ‘અલિલ પવશ્વ કાગડા કોમ્યપુનટી’ તરફથી સમગ્ર માનવજાતને આ 
પવનાંપતસહ ધમકી િાઠવુાં છાં. તમે માણસો કર્ા બેઇઝ ઉિરથી અમને પિતઓૃ ગણો છો? આ મદેુ્દ 
અમારા િક્ષીસમાજમાાં ખબૂ મોટા ઝઘડાઓ થઇ ગર્ા છે. એક તો એકેર્ બાજુથી તમે લોકો કાગડા 
જેવા લાગતા નથી. કાગડા હોવાનો પ્રથમ પનર્મ એ છે કે જેવા અંદર હો એવા જ બહાર દેિાવુાં 
િડે, 
અને જે ગણુ તમે કદી આત્મસાત ્કરી શકતા નથી. ઊલટાનુાં તમે તો સફેદ કિડાાં િહરેીને કાળા 
ધાંધા આદરો છો. જે ગણુ બગલા સાથે મળતો આવે છે. તો આિ સવે મનષુ્ર્ સમાજને પવનાંતી છે 
કે બગલા અથવા વાાંદરાને આિ િીર િવડાવો. આમેર્ ગર્ા ભાદરવે તમે લોકોએ જે િીર 
િવડાવી એમાાં િાવડરના દૂધની િીર ઉડાડી’તી એટલે અમારી નાતમાાં ત્રણ હજાર અને બસ્સો 
જેટલા કાગડાઓને ઝાડાઊલટી થઇ ગર્ા’તા. વળી અમારે તો તમારી જેમ ઇમરજન્સી ૧૦૮ જેવી 
વ્ર્વસ્થા િણ ન હોર્. તમારા પિતઓૃની તો િબર નથી િરાંત ુગર્ા ભાદરવે તમારી ભેળસેળવાળી 
િીરથી અમારા ૨૧૫ જેટલા કાગડાઓ અવસાન િામીને પિત ૃથઇ ગર્ા. જેમનાાં સાંતાનોને 
રહમેરાહ ેનોકરી આિવામાાં અમને ફીણ આવી ગર્ાાં. 
 
આથી અમે કાગડાઓએ ઓણ નક્કી કયુું છે કે તમે લોકો ગમે એટલા િીરના લોંદા ઉડાડો તોર્ 
અમે કોઇ આ વર્ા તમારી અગાસી ઉિર ફરકવાના નથી. બીજી બહુ અગત્ર્ની વાત કે ભાદરવા 
માસમાાં અમારી કાગડીઓ બચચાાંને જન્મ આિે છે. એ બચચાાંના આહાર માટે જે તે સમરે્ તમારા 
વડવાએ આ િીર િવડાવવાનો ‘દરવાજ’ 
શરૂ કર્ો હતો. આ એક િક્ષીપે્રમનુાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ હત ુાં. હવે તમે લોકો એને પિતઓૃ સાથે જોડી 
અમને ઇમોશનલી બ્લેક મેઇલ કરવાનુાં બાંધ કરો તો સારુાં . અમારી કાગડાની આિી જ્ઞાપતનુાં મખુ્ર્ 



 

 

કામ સમાજમાાંથી કચરો દૂર કરવાનુાં છે અને તમારી આિી જ્ઞાપત આ પસદ્ધાાંતથી પવરુદ્ધ ધરતી ઉિર 
કચરો વધારવાનુાં કામ કરી રહી છે. જેનાથી અમને ખબૂ ઠેસ િહોંચી છે. 
અત્ર્ાર સધુી અમે તમારી જ્ઞાપતને ઘણા બધા મદુ્દાઓ િર માફ કરી છે. જેમ કે, તમે તમારાાં 
સાંતાનોને ‘કાગડો કા કા કરતો આવે’ આવાાં જોડકણાાં અને ગીતો અમારી પવૂા િરવાનગી વગર 
વર્ોથી ગવડાવ્ર્ાાં કરો છો. ‘જુઠ બોલે કૌઆ કાટે, કાલે કૌએ સે ડરીઓ’ આ ગીતકારને િણ અમારી 
જ્ઞાપતપવરુદ્ધ અિમાનજનક દટપ્િણી કરવા બદલ અમે માફ કર્ો છે. તો િેલો દલેર મહેંદીએ ‘સચ 
બોલ કાલા કૌઆ કાટ િારે્ગા’ આવુાં ગાઇગાઇને કરોડો રૂપિર્ા બનાવી લીધા ને અમને રોર્લ્ટી 
િેટે કશુાં નથી મોકલ્યુાં. હોરર દફલ્મ ‘ફાંક’ વાળા ઉિર તો અમારો યવુા કાગડા સમાજ ધ ૂાંઆપ ૂાંઆ છે. 
એકમાત્ર કપવ રમેશ િારેિે ‘કાગડો મરી ગર્ો’ આ કપવતામાાં અમારી વેદનાને વાચા આિી જે 
બદલ સાંસ્થા એમનો આભાર માને છે. તમારી આિી દુપનર્ામાાં માણસ એક જ છે ને એ છે લબલ 
ગેટસ. જેને િોતાની કાંિની ‘માઇ-ક્રો-સોફટ’ નામ રાખ્યુાં એમાાં ક્રો (કાગડો) આવતુાં હત ુાં એટલે તેમણે 
અમારા સમાજને રોર્લ્ટી િેટે કરોડો રૂ. મોકલ્ર્ા. જેમાાંથી આજ અમારી યવુા િેઢી કમ્પ્યટુર પશક્ષણ 
લઇ રહી છે. ત્રીજી વાત ‘કાગડો આવવાથી મહમેાન આવે છે’ આવી િોટી અફવાઓ ન ફેલાવો 
ર્ાર, અમકુ લોભીર્ા’વના ઘરે તો અમે લોકોએ િણ જવાનુાં બાંધ કયુું છે. 
 
અંતમાાં સમગ્ર કાગડા કોમ્યપુનટી વતી પ્રાથાના છે કે અમે લોકો તમારા પિત ૃિદેથી V.R.S લેવા 
માાંગીએ છીએ. તમારાાં કારનામાાંઓથી કાંટાળીને અમારી જ્ઞાપતએ આ પનણાર્ લીધો છે. અમને માફ 
કરજો અને આ ભાદરવે અમારી રાહ ન જોતા. 
છેલ્લી મફત સલાહ કે તમે માણસો પિિંડદાન, પિતતૃિણા અને પિતમૃોક્ષ માટે મા-બાિના મર્ાા િછી 
જેટલો િચો કરો છો એનાથી અડધો જો જીવતાાં મા-બાિને સાચવવામાાં કરો તો કદાચ તમારા 
પિતઓૃને જીવતાાં જ મોક્ષ મળી જાર્. આ મેઇલ મળ્ર્ા િછી િણ જો તમે ‘કાગ-કાગ’ની રાડો 
િાડશો તો ન છટકે અમારે સપુ્રીમ કોટાનાાં દ્વાર િિડાવવાાં િડશે અને માનહાપનનો દાવો માાંડવો 
િાડશે. સહકારની શ્રદ્ધા સાથે. 
સચૂનાનો અરજન્ટ અમલ કરવા પવનાંતી. 
- પ્રમિુ (સહી અવાચર્), અલિલ પવશ્વ કાગડા કોમ્યપુનટી 
લેિક: અજ્ઞાત  


