
ચાલો મનાવીએ, પરામી જવાનોને 
ર૧ તોપોની સલામીનું પવ

 ૧૯૭પમાં બનેલી ‘આમણ’ �ફલ્મનું �કશારક�મારના ક�ઠ� 
ગવાયેલું અિવસ્ મરણીય ગીત છ�ઃ ‘દ�ખો વીર જવાનો અપને ખૂન પે 
યે ઇલ�મ ન આયે, માં ના કહ� ક� મેર� બેટ� વખ્ ત પડા તો કામ ન 
આયે.’
 ૧૯૭૧માં ભારતીય જવાનોને વતનપરસ્ તીની અને 
ફરજપરસ્ તીની આવી રીતે યાદ અપાવવાની જર ન હતી. 
�ડસેમ્ બર ૩, ૧૯૭૧ની સાંજે રણહાક પડી ક� તરત બહાદુરોએ 
શુનાશ માટ� બાંયો ચડાવી અને ૧૩મા �દવસે આમણખોરોને 
પરાસ્ ત કરી શરણગિતનો પ લખી આપવા મજબૂર કરી છ�. 
 િવજય�દનની પ૦ મી જયંિતએ આજે તે રાપૂતોનું પાવન 
સ્ મરણ કરીએ. યુમાં જેઓ જખમી થયા, �વ પડીક� બાંધી જેઓ 
લા અને જેમણે ભારતમાતાની સુરાના કાજે �ન ખોયા એ 
જવાનો ર૧ તોપોની સલામીના હક્કદાર છ�. આજથી શ થતી 
રોજેરોજના અહ�વાલોની ેણીની PDF આપ દર�ક વ્યિક્ત પોતાના 
ર૧ સ્ નેહી-િમો-સગાંને મોકલો, જેથી વધુમાં વધુ લોકો 
રાપૂતોના પરામો અંગે વાક�ફ બને. નક્કી માનો ક� ર૧ PDF 
મોકલવાનું આપનું કાય એ શૌયવાન જવાનોને તીકા મક રીતે 
અપાયેલી ર૧ તોપોની સલામી બની રહ�શે ક� જેમાંના ઘણા ખરા 
આજે હયાત નથી. 
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ભારત-પાક યુદ્ધનાં વાદળો ઘેરાતાં હોવાનું સપષ્ટ થયા 
પછી વડા પ્રધાન ઇન્દરા ગાંધીએ ઑક્ોબર, 

૧૯૭૧ દરમયાન બાંગલાદેશની પરરનસથતત સમજાવવા 
મા્ે કે્લાક યુરોપી દેશો ઉપરાંત અમેરરકાની મુલાકાત 
લીધી. પ્રવાસ લાંબો હોવાને લીધે એ્લો સમય ભારતમાં 
તેમની ગેરહાજરી રહેવાની હતી. લશકરની ત્રણેય પાંખોના 
સેનાપતતઓ તશષ્ટાચાર અનુસાર રદલ્ીના પાલમ અૅરપો ્્ટ 
પર તેમને તવદાય આપવા ગયા તયારે નૌકાસેનાપતત 
અૅડતમરલ સરદારીલાલ નંદા તેમને પૂછયા વગર ન રહી 
શકયાાઃ ‘What will happen if the balloon goes 
up during your absence?’ ઇન્દરાએ સહેજ મલકીને 
જવાબ આપયોાઃ ‘With all three of you here I m not 
worried.’ 

વડા પ્રધાને ઘણા દેશોના 
વડા પ્રધાનો તેમજ પ્રમુખો જોડે 
ચચા્ટ કરી અને બાંગલાદેશમાં 
પારકસતાન સૈ્ય દ્ારા ચલાવાતા 
જનસંહારનો પૂરો તચતાર 
આપયો. પ્રતતભાવ સકારાતમક 
મળે એવી તેમણે આશા રાખી 
નહોતી અને મળયો પણ નતહ. 
તરિ્ને સરમુખતયાર જનરલ 
યાહ્ા ખાનનો પક્ષ લીધો. 
અમેરરકાના પ્રમુખ રરચાડ્ટ 
તનકસન સાથેનો વાતા્ટલાપ તો 
વયથ્ટ જ રહ્ો. ઊલ્ંુ, ઇન્દરાની 
વયાજબી રજૂઆતે ભારતદ્ેષી 
તનકસનના મગજને વધારે 
તપાવી મૂકયુ.ં પ તશ્ચમી દેશો 
પૂરતો વડા પ્રધાનનો પ્રવાસ 
તદ્દન વયથ્ટ રહ્ો, રતશયાની 
તેમણે લીધેલી મુલાકાતે એ બધી 
તમામ તવતિ ્ોનું જો કે સા્ું 

વાળી આપયું. સોતવયેત રતશયા ભારતના પડખે રહેવા તૈયાર 
હતું. આ સુખદ અનુભવ સાથે ઇન્દરા સવદેશ પાછાં રયાાં. 

રડસેમબર ૧ર ના રોજ અૅડતમરલ નંદાને વડા પ્રધાનની 
ઑરિસનું કહેણ આવયું. અૅડતમરલે તાતકાલીક તેમની સમક્ષ 
હાજર થવાનું હતું. આ ‘સમ્સ’ પાછળનું કારણ નંદા જાણતા 
હતા. ઇન્દરાની જાણ બહાર તો હોય જ નતહ. વૉતશંગ્નથી 
ભારતના રાજદૂત એલ. કે. િાનો સાંકેતતક મેસેજ આવેલો 
કે પ્રમુખ તનકસન અમેેરરકી નૌકાદળના ૭મા કાિલાને 
પારકસતાનની કુમકે રવાના કરી રહ્ા હતા. નૌકાકાિલો 
બંગાળના ઉપસાગર તરિ આગળ વધી રહ્ો હતો. 

અૅડતમરલ નંદાએ તેમના પુસતકમાં વડા પ્રધાન સાથેની એ 
મુલાકાતનું કરેલું વણ્ટનાઃ ‘The PM asked me whether I 

had heard the news that 
the US Seventh Fleet was 
coming into the Bay of 
Bangal. I answered in the 
positive. She asked me: 
'What are you going to 
do?' I replied: 'Do you 
think America wants to 
go to war with India?' 
She asked: 'Why do you 
say that?' I responded: 
'Madam, if they attack 
our ships, it would be 
an act of war.' She then 
asked what I thought 
needs to be done. I 
replied: 'Madam, they 
are trying to pressurize 
us and we should stand 
firm. I am ordering 

રાજદ્ારી શિષ્ાચાર / diplomatic protocol પૂરતાં પ્રમુખ રરચાર્ડ 
શિકસિ પ્રરેસ ફોટોગ્ાફરો ખાતર ઇન્દિરા ગાંધીિી સાથરે ઊભા, 

પણ ચહેરા પર અણગમો છવાયરેલો હતો.
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captains of our ships that if they 
come across American ships 
they should exchange identities 
and invite them for a drink.' She 
just laughed. I then instructed 
Admiral Krishnan to inform the 
ships accordingly.’

રડસેમબર ૧રમીના રદવસે પારકસતાનનાં 
વધુ ત્રણ તવમાનો તોડી પાડવામાં આવયાં, 
અે્લે તેણે યુદ્ધમાં ગુમાવેલા િાઇ્ર-
બોમબસ્ટની સંખયા ૮૦ સુધી પહોંચી. 
પારકસતાને ભારતનાં વધુ બે તવમાનો 
તોડી પાડાં, એ્લે ભારતીય વાયુસેનાએ 
ભોગવેલા નુકસાનનો આંકડો રદવસના અંતે ૩૯ હતો. 

ઇસ્ન્ટ કમા્ડના ચીિ ઑિ સ્ાિ લેર્ન્્-જનરલ 
જે. એિ. આર. જેકબે એ સવારે જાહેરાત કરી કે ભારતે 
દુશમનોની હરોળ પાછળ paratroopers  / છત્રીસૈતનકોને 
ઊતાયા્ટ હતા અને સંખયા બહુ મો્ી હતી. આ ખબર જનરલ 
તનયાિીના સૈતનકોએ જાણયા કે તરત જાન બચાવવા દતક્ષણ 
તરિ ભાગદોડ મચી. ભારતીય વાયુસેનાએ તેમને છ્કી જતા 
રોકવા િરી િરીને રોકે્ મારા કયાાં. બબબેની જોડીમાં MiG-
21, Gnat ને તથા HF-24 મારુત હુમલા મા્ે આવતાં રહ્ા.ં 

રાજધાની ઢાકામાં હજી UNO / સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસથાના 
અમુક કમ્ટચારીઓ િસાયેલા હતા. આમાં તરિર્શ પણ હતા. 
UNO દ્ારા તથા તરિર્શ સરકાર દ્ારા પણ નવી રદલ્ીને 
અરજ કરવામાં આવી કે તે ર૪ કલાક પૂરતા આકાશી 
હુમલાઓને અ્કાવી દે. ભારતે સાંજે 6ાઃ00 વાગયે અૅર 
અૅ્ેક પૂરતો સવેચછાએ કરયૂ્ટનો 
અમલ શરૂ કયયો, જે અંતરાલ 
બીજે રદવસે સાંજે 6ાઃ00 વાગયે 
પૂરો થવાનો હતો. 

ભારતીય વાયુસેનાએ 
સવેચછાએ પોતાને લાગુ પાડેલી 
સંચારબંધી ર૪ કલાક મા્ે 
જાળવી, પણ બીજી તરિ 
પાક વલણ સાવ જુદું હતું. 
કલકત્ાથી (કોલકાતાથી) 
તરિર્શ તથા કેનેરડયન તવમાનાે 

ઢાકા જવા ઉપડા.ં ઘણું કરીને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર 
સંસથાએ ચા્્ટર પર લીધાં હતાં. તવમાનો 
ઢાકા નજીક પહોંચયાં તયારે અૅર ટ્ારિક 
ક્ટ્ોલે તેમને લેન્ડંગ મા્ે પરવાનગી 
ન આપી. બહાનું એ કાઢંુ કે તવમાનોએ 
શત્રુ દેશના તવમાનીમથક પરથી ્ેક-ઑિ 
કયુ્ટ હતું. બહાનું ખરેખર બહાનું જ હતું. 
હવાઇ અૅ્ેક કરવામાં ભારતે ર૪ કલાકનો 
જે અંતરાલ પાડો તેનો લાભ મેળવી પાક 
વાયુસેના તેના અગાઉ નુકસાન પામેલા 
રન-વેનું સમારકામ કરી રહી હતી. 
રરપેરરંગનું કાય્ટ ચાલુ હોવાને લીધે તેણે 
કેનેરડયન તેમજ તરિર્શ પલેનને લેન્ડંગ 
કરવા નહોતાં દીધાં. ઢાકા ખાતેના તરિર્શ 

પ્રતતતનતધએ પારકસતાની સત્ાવાળાઓને મળી તવનંતી કરી કે 
તેઓ બે પલેનને કમ સે કમ થોડી તમતન્ો પૂરતી પણ અનુમતત 
દે. જવાબ હકારમાં મળયો. આમ છતાં પહેલું તવમાન ઢાકાના 
આકાશી ક્ષેત્રમાં પહોંચયું કે તરત ક્ટ્ોલ ્ ાવરે તેને પાછા વળી 
જવા સૂચના આપી. આ બનાવને લગતો BBC રેરડઓએ જે 
રરપો્્ટ પ્રસારરત કયયો તેના અનુસાર  તરિ્નના તવદેશ મંત્રાલયે 
તે પછી લંડન ખાતેના પારકસતાની હાઇ કતમશ્નરને બોલાવયો. 
હાઇ કતમશ્નરે િરી વખત એ જ બહાનું કાઢંુ કે તવમાનોએ 
શત્રુ દેશ ભારતમાંથી ્ેક-ઑિ કયુાં હતું. સદ�ભાગયે એ મદુ્દા 
પર નમતું જોખવાનું તેણે વચન આપયું, પણ સમસયાનો અંત 
તો તયારે જ આવયો કે જયારે પાક વાયુસેના ઢાકાના રન-વેનું 
સમારકામ પરૂું કરી ચૂકી હતી. 

પ તશ્ચમ પારકસતાનમાં તરિ્નને એવો ડખો નડો નતહ. 
ભારતે ૧રમી રડસેમબરના રોજ સવારે 8:00 થી બપોરે 12:00 

સુધી આકાશી બોમબમારો 
મોકિૂ રાખયો, જે દરમયાન 5 
તરિર્શ તવમાનોને UNO ના 
કમ્ટચારીઓ ઉપરાંત તરિર્શ 
દૂતાવાસના અમુક જણા સાથે 
રવાના થવાનો પૂરતો સમય 
મળયો. 

૧૯૭૧ના યુદ્ધનું િોકસ 
ભલે બાંગલાદેશ, પરંતુ તેના 
પર ગહેરી અસર કરે તેવા 
અ્ય મોરચાઓ પણ આપણા 

લરેફટિ્ટ-જિરલ જરે. એફ. આર. જરેકબ ઇસટિ્ડ 
કમા્રિા સરેિાપશત હતા. ધમમે યહૂદિી હતા. 

બાંગલાદિેિમાં ભારતીય વાયુસરેિાએ અૅર રરફે્સ માટે તથા ગ્ાઉ્ર અૅટેક માટે 
રાખરેલા MiG-21 શવમાિોએ ચાર ચારિી ટુકરીમાં હુમલા રયા્ડ. 
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લશકરે સુરક્ષાતમક રીતે જાળવવાના હતા. ઇશાન તહમાલયનો 
પ્રદેશ અંતયત સંવેદનશીલ હતો. કારતગલનાં તશખરો પર 
ચડી આવેલા પારકસતાનીઓ બરાબર નીચે શ્ીનગર-લેહ 
માગ્ટ દેખી શકતા હતા. આ માગ્ટ જો તેઓ કાપી નાખે તો 
લદાખ સાવ છૂ્ું પડી જાય તેમ હતું. અલબત્ પારકસતાની 
કબજાવાળા કાશમીર ખાતે તગલતગ્માં તથા સક્કદુમાં રહેલી 
પાક બ્ાતલયનો પ,૦૦૦ મી્ર ઊંચા તશખરો પરથી 
આક્રમણ કરે તેવી શકયતા બહુ ઓછી 
હતી. તશયાળુ તાપમાન શૂ્ય નીચે રપ૦ 

સેનલશયસ હતું અને તહમવષા્ટ તો ચાલુ 
જ હતી. તસનકિમનો ચો લા / Cho La 
નામનો ઘા્ પણ તહમની જમાવ્ને 
લીધે બંધ હતો. (લા = ઘા્). આમ 
છતાં લદ્દાખ સકાઉ્ નામની ્ુકડીના 
સેનાપતતની આગેવાની નીચે ભારતીય 
જવાનોએ શીતાગાર જેવા સંજોગોમાં 
પણ ૪,પ૦૦ મી્રે પહોરો રાખયો. 
ઉપરાંત દ્ાસમાં, કારતગલમાં અને 
લેહમાં તરિગેરડયર એમ. એલ. વહીગના 
/ Whig નેતૃતવ હેઠળ 121 Infantry 
Brigade તહેનાત હતી. ભારત એકદમ 
સત્ટક હોવાનો સંકેત ચીન સુધી પહોંચે તે મા્ે તે તરિગેડની 
જમાવ્ને સમાચાર માધયમોમાં ખાસસી પ્રતસતદ્ધ આપવાનાં 
પગલાં લેવામાં આવયાં. પારકસતાનની ૮૦ ચોકીઅો પૈકી ૩૬ 
ચોકીઓને તરિગેડે કબજે કરી લીધી. સિેદ તહમને લાલ રંગી 
નાખતા સંઘષયો પણ એ્લી બધી વાર લડાયા કે ભારતના 
પપ જવાનો શહીદ થયા, ૧૯પ જખમી બ્યા અને ર૮ 
જવાનોનો કદી પત્ો ન મળયો. તહમડંખને લીધે 

જેમણે તેમના પગના કે હથેળીના 

આંગળાઓ ગુમાવયા અગર તો જેમના નાકનો પણ તહમડંખ 
પામેલો કાળો ભાગ કાપી નાખવાનો થયો એવા જવાનોની 
સંખયા પ૧૭ હતી. (સામી તરિ પારકસતાનનાં ૧૧૪ સતૈનકો 
માયા્ટ ગયા અને રર સૈતનકોને ભારતે યુદ્ધકેદી બનાવયા.) 
સીમાડાના રક્ષણ મા્ે ભારતે આપવો પડેલો તે બહુ મો્ો 
ભોગ હતો. 

રડસેમબર ૩-૪ ના રોજ યુદ્ધ શરૂ થયાને 
૧રમી તારીખ સુધીમાં હજી તો ૯ રદવસો 
વીતેલા, પણ ઢાકાના આમમી હેડ્ક્ા્સ્ટમાં 
િૌજી જુસસાને બદલે ગમગીની વયાપ્ત 
હતી. પારકસતાન મા્ે ખેલ પૂરો થયાની 
વાસતતવકતા જનરલ તનયાિીને દેખાવા માંડી 
હતી. ભારતની 2 Corps પ તશ્ચમથી, 33 
Corps ઉત્રથી અને 34 Corps પૂવ્ટથી ઢાકા 
તરિ આગળ વધી રહી હતી અને બચવાનો 
એકમાત્ર માગ્ટ કે જે કે્લાક રદવસો પહેલાં 
આશાસપદ દેખાતો હતો તેને પણ હવે ભારતનું 
તવમાનવાહક જહાજ શવકાતં નાકાબંધી કરી 
રહં્ હતું. 

યુદ્ધનો આરંભ થયો તયારે શવકાંતના કેપ્ન 
સવરાજ પ્રકાશને અૅડતમરલ નંદાએ તવમાની હુમલા બાબતે 
સૂચના આપેલી કે પૂવ્ટ પારકસતાનના રકનારે અને નદી પર 
નજરે ચડતી બધી નૌકાઓને ‘દેખો તયાં ઠાર કરો’ નો તનયમ 
લાગુ પાડવો નતહ. જતે દહાડે સવતંત્ર થનાર પવૂ્ટ પારકસતાનને 
નૌકાઓનો તો્ો પડે એ નસથતત ્ાળવી જોઇએ. આમ છતાં 
જનરલ તનયાિીએ એન્જનવાળી દરેક નૌકાને પાક લશકર 
મા્ે કબજે લેવાનું િરમાન જારી કયુાં, એ્લે અૅડતમરલ 
નંદાએ શવકાતંના કેપ્નને છૂ્ો દોર આપયો. શવકાંતનાં Sea 

Hawk તથા Alize પ્રકારનાં તવમાનોએ 
તયાર પછી બધી engine-powered 

નાૈકાઓ પર તવનાશક 
રોકે્ ો અને તોપગોળા 
વરસાવયાં. રડસેમબર 
૧ર, ૧૯૭૧ના રોજ 
તો સવારે 6:00 

વાગયે શુભારંભ બાદ Sea 
Hawk તવમાનોએ ૪-૪ 

ની ્ુકડીમાં રદવસભર મચી 
પડીને કુલ ર૯ વખત હુમલા કયાાં. દરેક 

શરિગરેરરયર એમ. એલ. વહીગ કાશમીર-લદિાખ 
ક્રેત્રે સુરક્ા વયવસથા સંભાળી રહ્ા હતા. 
જવાિોએ તયાં પણ ઘણો ભોગ આપયો. 

શવમાિવાહક જહાજ શવકાંતિું Alize શવમાિ સબમરરિ-રકલરિી ભૂશમકા 
અદિા કરવા માટેિંુ, પણ બાંગલાદિેિમાં તરેણરે બોમબર તરીકે કામ આપયું. 
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હુમલામાં દરેક પલેને નંગદીઠ રર૭ રકલોગ્ામના ર બોમબ 
િેંકયા અને ભેગાભેગ ર૭ રકલોગ્ામનાં ર૦ રોકે્ોનો મારો 
ચલાવયો. બપાેર પછી 3:50 વાગયે આપણી રિહ્મપુત્ તથા 
શબઆસ મનવારોએ તચત્ાગોંગ બંદરગાહ પર અને ત્વતમી 
અૅરબેિ પર ગોલંદાજી શરૂ કરી દીધી. 

તરિર્શ બનાવ્નું અને તસંગલ બેઠકનું Sea Hawk માત્ર 
રદવસે કામ લાગે, જયારે ત્રણ બેઠકોવાળું ફ્ે્ચ Alize પલેન 
રદવાચર હતું તેમ તનશાચર પણ હતું. રેડાર ઑપરે્ર તથા 
સે્સર ઑપરે્ર તથા પાઇલ્ એમ ત્રણ જણા તેમાં બેસતા 
હતા. તસંગલ પ્રોપેલરનું તે પલેન યુદ્ધમાં તેની ભતૂમકા અનુસાર 
મૂળ તો એન્્-સબમરરન હોવાને કારણે તેને લાંબા ્ોરતપડો 
અથવા ૧૬૦ રકલોગ્ામના જળગોળા / depth charge વડે 
સજ્જ કરાય, પરંતુ શત્રુની એકમાત્ર સબમરરન ગાઝી નાશ 
પામી ચૂકી હતી. આથી Alize નો રૉલ બદલી નાખવામાં 
આવયો. જળગોળાની અવેજીમાં બોમબ પણ તેના પે્ ાળમાં 
ગોઠવી શકાતા હતા. ઉપરાંત 12.7 cm વયાસનાં ૬ રોકે્ ો 
હતાં. તવમાનવાહક શવકાંતમાં Sea Hawk ની સંખયા ૧૮ 
હતી અને ફે્્ચ Alize કુલ ૧૬ હતાં. 

ઇન્દરા ગાંધી સાથેની મસલતો દરમયાન અને ખાસ 
કરીને તેમની જ સૂચના મુજબ આપણા લશકરની ત્રણેય 
પાંખોના સૈનાપતતઓએ લશકરી વત્ા રાજકીય નેમ ગૂંથી 
હતી. નેમ તારક્કક અને સપષ્ટ હતી. યુદ્ધતવરામ વખતે પ તશ્ચમ 
પારકસતાનના કબજામાં રહી ગયેલી ભારતભૂતમ પાછી મેળવવા 
પૂવ્ટ પારકસતાનના મોરચે શકય એ્લા વધુ પાક સૈતનકોને 
યુદ્ધકેદી તરીકે પકડી લેવાના હતા. લડાઇ પછી શાંતતમંત્રણા 
યોજાય તયારે એ સૈતનકોને છોડવવાના મુદ્દે પાક સરકાર જોડે 

સોદાબાજી કરી શકાય તેમ હતી. 
એક સાધારણ 

ઘ્ના યુદ્ધની 
નસથતતને ભારત મા્ે 

તવપરીત રીતે 
બદલી નાખવા 

મા્ે કારણભૂત બની. તારીખ એ જ હતી. (રડસેમબર ૧ર). 
જમમુના છામબ ક્ષેત્રમાં ભારતીય સૈ્ ય શત્રુના આક્રમણને 
ખાળી શકતું ન હતું. એકધારી પીછેહઠ કરવા ઉપરાંત ભારે 
ખુવારી પણ વેઠી રહં્ હતું. આથી ઇસ્ન્ટ કમા્ડના લેર્ન્્-
જનરલ જેકબે તોપખાનાની બે તમરડયમ રેતજમે્્ને, T-55 
રણગાડીઓની સંપણૂ્ટ રેતજમે્્ને તથા 123 Infantry 
Brigade ને તાતકાતલક પ તશ્ચમ તરિ રવાના કરી અને 
તરિગેડના જવાનોને ઇ ન્ડયન અૅર લાઇ્સના બોઇંગ-737 
દ્ારા રાતોરાત છામબ મોકલયા. 

લડાઇ પછી જે હકીકત બહાર આવી તેના અનુસાર 
ઇન્દરા ગાંધીની કતેબને્માં એકાદ મતં્રી અમેરરકાનો 
બાતમીદાર હતો. (આ વાત સેવાતનવૃત્ મેજર-જનરલ જી. 
ડી. બક્ષીએ તથા બીજા અમુક રર્ાયડ્ટ અિસરોએ પણ તેમના 
પુસતકોમાં લખી છે.) ગુપ્ત ખબર વૉતશંગ્ન પહોંચયા, એ્લે 
શંકાશીલ મગજના પ્રમુખ રરચા્ટડ તનકસને મા્યું કે ભારત 
પૂવ્ટ પારકસતાનની જેમ પ તશ્ચમ પારકસતાનને પણ નષ્ટ કરવા 
માગતું હતું. તતપુરતી રીતે ભારતને કિોડી નસથતતમાં મૂકતી 
બીજી ઘ્ના પણ હતી. ઢાકાથી અંતે જે તરિર્શ તથા બીજા 
યુરોપી કમ્ટચારીઓ કલકત્ાના ડમ ડમ અૅરપો્ટે પહોંચયા તયારે 
તયા ં તેમને AN-12, Dakota, C-119 વગેરે સૈતનકવાહક 
પલેનનો પાક્ક થયેલો કાિલો જોવા મળયો. આથી તેમનો 

પણ રદમાગી ચરખો પ્રમુખ રરચાડ્ટ તનકસનના 
શયતાની ચરખાની જેમ રયયોં અને વાત ગાજી 
ઊઠી. અમેરરકા પારકસતાનની મદદે આવી ન 

પહોંચે તે મા્ે ભારતે હવે બાંગલાદેશ ફ્્્ના યુદ્ધને 
ઓવરડ્ાઇવમાં નાખી વહેલામાં વહેલી તકે આ્ોપી 

લેવું પડે તેમ હતું. 
એકાઅેક સમયનું મૂલય અનેકગણું વધી જવા પામયું. ˆ

૧૯૬૬માં તાશકકંદિ કરાર વખતરે િાસત્ીજીએ છામબિો માંર 
જીતાયરેલો પ્રદિેિ પાછો પારકસતાિિરે આપયો તરેિી 
આકરી સજા જવાિો ૧૯૭૧માં વરેઠી રહ્ા હતાં. 
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