
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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આ તારીખે બનેલી ઘટનાઓને આલેખીએ તે પહેલાં 
ભૂલસ્ીકારઃ ત્રણેક હપ્ા પહેલાં ઢાકા ખાતેના 

ગ્્વનર હાઉસ પર ભારતીય ્ાયુસેનાએ બોમબમારો અને 
રોકેટમારો ચલાવયાનું જણા્ેલું, પણ હકીકતે એ પરાક્રમ તેમણે 
ડિસેમબર ૧૪, ૧૯૭૧ના રોજ કયુ્વ. (અગાઉ કરેલો ઉલે્ખ 
માત્ર ઉપરછલ્ો રહ્ો.) બીજી હકીકત એ કે હુમલો અતયતં 
તરખાટભયયો અને સનસનીખેજ હતો, જેણે પાડકસતાનીઓના 
હાંજા ગગિા્ી નાખયા હતા.

બના્નો આરંભ એ ્ખતે થયો કે જયારે ભારતના કોિ 
બ્ેકસસે પૂ્્વ પાડકસતાન (બાંગલાદેશ) ખાતેના પાક ગ્્વનર 
અબદુલ મોતાલેબ મલલકે લસલનયર લશકરી અફસરોને તેમજ 
સરકારી અમલદારોને પાઠ્ેલો કોિેિ સંદેશો ભારતના 17 
Wireless Experimental Unit નામના જાસૂસી કેન્દ્રએ 
decode / ડિકોિ કરી નાખયાે--એટલે કે તેનું કોિબ્ેડકંગ 
કરી નાખયું. આ ગુપ્ચર કેન્દ્રના હ્ાલદાર લબપીન લત્ર્ેદીએ 
મેસેજ ્ાંચયો કે તરત લેફટનન્ટ-કન્વલ ભલ્ાની ઑડફસ 
તરફ દોટ મૂકી અને સંદેશો તેમને આપયો. બીજી ક્ષણે ભલ્ાને 
ઉતે્જનાનો ચેપ લાગયો. 

ગ્્વનર અબદુલ મલલકે ઢાકા ખાતેના બધા ્ડરષ્ટ લશકરી 
અફસરોને તથા સરકારી અમલદારોને બીજે ડદ્સે એટલે 

કે ડિસેમબર ૧૪, ૧૯૭૧ના 
રોજ બપોરે 12:00 ્ાગયે 
Circuit House પર હાજર 
થ્ા આદેશ ફરમાવયો હતો. 
લમડટંગમાં ભાગ લે્ા જેમને 
ફરમાન મોકલાયું તેમાં પૂ્્વ 
પાડકસતાન ખાતેના આમમી 
કમાન્િર લેફટનન્ટ-જનરલ 
લનયાઝી, મેજર-જનરલ 
ફરમાન અલી, ગ્્વનરનો 
લશકરી સલાહકાર, 
લનયાઝીના હાથ નીચેના 
અમુક સટાફસભયો તથા 

્હી્ટીતંત્રમાં મહત્્નો 
હોદ્ો ધરા્તા સરકારી 
ટોચના અમલદારોનો 
સમા્ેશ થતો હતો. ટૂંકમાં, 
લશકરી કમાન્િ એન્િ કન્ટ્ોલ 
લસસટમના બધા જ સભયો 
ઢાકામાં સકકીટ હાઉસ પર 
એકલત્રત થ્ાના હતા. 

લેફટનન્ટ-કન્વલ ભલ્ા 
યુદ્ધ ્ખતે Signals 
Intelligence નો ચાજ્વ 
સંભાળતા હતા. ગપુ્ 
સંદેશો ્ાંચયો કે તરત 
જીપગાિી હંકારીને તેઓ 
ઇસટન્વ કમાન્િના લેફટનન્ટ-જનરલ જે. એફ. આર. જેકબના 
હેડ્ક્ાટ્વસે પહોંચયા. તારીખ ૧૪ ડિસેમબર હતી અને સમય 
મોિી સ્ારના 9:30 ્ાગયાનો હતો. જેકબે ગ્્વનરના 
મેસેજમાં ચો્ીસ કેરેટની સોનેરી તક દીઠી. અૅર-માશ્વલ 
દા્ેશ્વરને તરત ફોન ર્યયો. દા્ેશ્વર ઇસટન્વ અૅર કમાન્િના 
નાયબ ્ાયુસેનાપલત હતા. જેમનું હેડ્ક્ાટ્વસ મેઘાલયના 
લશલોંગમાં હતું. હ્ાઇ યુદ્ધોના અનુભ્ી તેમજ અભયાસી 
દા્ેશ્વરને Air Warfacreના માસટરમાઇન્િ જહોન ્ૉિ્વનના 
‘Inside Out Attack’ શબદો યાદ આવયા, જે આમ તો 
તેમના આરસની તકતી જે્ ા સમૃલતપટ પર કોતરાયેલા 
હતા. ્ૉિ્વનની લથયરી એ કે સનૈ્ય તેના શત્રુએ રચેલા અનેક 
ચક્રવયૂહોને એક પછી એક કરીને ભેદી આગળ ્ધે તેમાં 
ખાસસો સમય ્ીતે અને ખુ્ારી પણ ઘણી થાય, એટલે 
તેને બદલે સાતમા કોઠા જે્ ા કમાન્િ એન્િ કન્ટ્ોલ સને્ટરનો 
પરબારો નાશ કર્ો જોઇએ. એક્ાર તે મગજના ફૂરચા 
નીકળી જાય એટલે પછી ડદશાસૂચન અને દોર્ણી ્ગરના 
થયેલા દુશમન સૈલનકો લન લશ્ચત વયૂહરચનાના અભા્ે લિી 
શકે નલહ. 

જહોન ્ૉિ્વને ‘Inside Out Attack’ શબદપ્રયોગ દ્ારા 

ઑગસ્ટ ૩૧, ૧૯૭૧ના રોજ પૂર્વ પાકિસ્ાનના 
ગરન્વર બનેલા અબ્દુલ મો્ાલેબ મલલિ 

ભાર્ીય લરમાનોના હદુમલામાં બચયા, પણ અં્ે 
યદુદ્ધગદુનાઓ બ્લ જનમ્ટીપની સજા પામયા

ફરમાન અલી પાકિસ્ાનમાં મેજર-જનરલ 
હ્ા અને બંગાળી મદુસસલમ બદુલદ્ધજીરીઓનો 
ખાતમો િરરાનદું ફરમાન ્ેમણે િાઢદું હ્દું.
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એકદમ બુલદ્ધગમય ્ાત કહી નાખી હતી. મગજ નલહ તો 
જ્ાનતંત્ર નલહ અને જ્ાનતંત્ર નલહ તો લશકરી આદેશોના 
સંદેશાઓનું લેફટનન્ટ-જનરલ તથા મેજર-જનરલ જે્ા 
લસલનયર અફસરોથી શરૂ કરીને છેક નીચેના સતરે પલટણો 
સુધી આદેશોનું ટ્ાન્સલમશન જ થાય નલહ. મગજનો નાશ 
દુશમનના આખા સનૈ્યને પક્ષાધાત લાગુ પાિી દે. જહોન ્ ૉિ્વને 
એમ પણ સૂચવયું કે કમાન્િ એન્િ કન્ટ્ોલ તરીકે ઓળખાતા 
મગજને ખતમ કર્ા માટે શ્ેષ્ઠ આયુદ્ધો ફાઇટસ્વ અને 
બોમબસ્વ હતાં. 

અૅર-્ાઇસ માશ્વલ દા્ેશ્વરે ઢાકાસસથત ગ્્વનરના 
લન્ાસસથાનને હ્ાઇ અૅટેકનું લનશાન બના્્ાનું તરત નક્ી 
કરી નાખયું. લન્ાસસથાન 
પર ૧૪ ડિસેમબરે ટોચના 
અમલદારો-અફસરો ભેગા 
થતા હો્ાની બાતમી 
બાંગલાદેશની સ્તંત્રતા માટે 
લિી રહેલી મુલતિ્ાલહનીના 
ખબરીઓ પણ મેળ્ી ચૂકેલા 
અને તેમણે એ માલહતી 
રામનાથ કાઓના ્લહ્ટ 
નીચેની ભારતીય ગુપ્ચર 
સંસથા Research and 
Analysis Wing / RAW ને 
પૂરી પાિી હતી. કાઓ તયાર પછી ઇસન્દરા ગાંધીને મળયા અને 
તેમના કાને ્ાત નાખી. ્િા પ્રધાનની મંજૂરી લે્ ાનું જરૂરી 
હતું, કારણ કે હ્ાઇ હુમલો પૂ્્વ પાડકસતાનના લશકરી મથકને 
બદલે ગ્્વનરના રહેઠાણ પર કર્ાનો હતો અને ગ્્વનર 
લશકરીને બદલે રાજદ્ારી હોદ્ેદાર હતા. હ્ાઇ અૅટેકનું જો કે 
રાજદ્ારી કરતાં ્ ધુ તો લશકરી મહત્્ હતું, એટલે ્ િા પ્રધાને 
તરત અૅર-્ાઇસ માશ્વલ પી. સી. લાલને હુમલાનું આયોજન 
કર્ા જણાવયું. 

 
ભારતીય ્ ાયુસેનાની ગપુ્ચર બ્ાંચના ગૂ્પ કેપટન ્ ૉલેન / 

Wollen ને જેઓ ્ાયુસેનાપલત પી. સી. લાલનો મેસેજ પ્રાપ્ 
થયો કે તરત સક્ોિ્વન નંબર 28 ના ઑપરેશન્સ રૂમમાં પહોંચયા 
અને તયાં સક્ોિ્વનના તમામ ભારતીય પાઇલટોને તાબિતોબ 
હાજર કરાવયા. ભારતનું તે પહેલું્હેલું સુપરસોલનક સક્ોિ્વન 
હતું, કેમ કે બધાં પલેન ફાઇટર-ઇન્ટરસેપટર MiG-21 હતાં. 
ગ્ૂપ કેપટનની પણ ઉતે્જનાનો પાર ન હતો. પાઇલટોને 
માલહતી આપી કે પાડકસતાની ગ્્વનર અબદલુ મોતલેબ મલલકે 

ટોચના બધા VVIP ની લમડટંગ બોલા્ી હતી અને લમડટંગ 
ચાલતી હોય એ ્ખતે જ સુપરસોલનક MiG-21 ્િે તે 
આલલશાન મકાન પર હુમલો કર્ાનો હતો. લ્ંગ કમાન્િર 
લબશ્ોઇએ એ પૂછયુંઃ ‘લમડટંગ કેટલા ્ાગયે છે?’ 

‘મને જણા્ાયું તે મુજબ 11:00 ્ાગયે શરૂ થનાર છે.’ 
લ્ંગ-કમાન્િરે પોતાની કાિંા ઘડિયાળ સામે જોયું અને 

જરાક ચોંર્યા. ઢાકા સુધીનું અંતર કાપ્ામાં 21 લમલનટ 
નીકળી જાય એમ હતી. આ તો માત્ર ફલાઇંગ ટાઇમ હતો. 
બાકી ટુકિીબંધ MiG-21 ટેક-ઑફ કરે તે પહેલાં મુખય 
કામ તેમને શસત્રો ્િે સજ્જ કર્ાનું હતું. હ્ે જ્ાબદારી 
લ્ંગ-કમાન્િર લબશ્ોઇના લશરે રહે્ ાની હતી, એટલે ચીફ-

ઑપરડેટંગ ઑડફસરને તેમણે 
ફોન ર્યયો. જ્ાબ મળયો કે 
માત્ર ચાર MiG-21 પૂરતાં છે, 
એટલે તે દરેક ને 32 High 
Explosive / HE રોકેટો ્િે 
સજ્જ કરી દો. લ્માનોની 
પાંખો નીચે બોમબ લટકા્્ા 
કરતાં ખાલી નાળચામાં રોકેટો 
ભરી દે્ામાં આેછો સમય ્ ીતે 
તેમ હતો. આ કામ થોિી જ 
લમલનટોમાં આટોપી લે્ ામાં 
આવયું. 

‘ઢાકામાં સકકીટ હાઉસ છે ર્યાં?’ લ્ંગ-કમાન્િર લબશ્ોઇએ 
ગ્ૂપ-કેપટન ્ૉલેનને પૂછયું. ્ૉલેને તરત ટુરીસટ મેપ ખોલયો 
અને તેમા સકકીટ હાઉસ ચીંધી બતાવયું. 

આ કાય્વ્ાહી પતયા બાદ લમલનટોને બદલે સેકન્િો ગણા્ા 
લાગી. લ્ંગ-કમાન્િર લબશ્ોઇએ પોતાના ત્રણ પાઇલટોને 
જરૂરી સૂચનાઓ આપી. એક પાઇલટ ફલાઇટ-લેફટનન્ટ 
લ્નોદ ભાડટયા હતા, બીજા ફલાઇટ-લેફટનન્ટ રાઘ્ાચારી 
અને ત્રીજા ફલાઇટ-લેફટનન્ટ મલ્હી હતા.

પળેપળની ડકંમત જાણતા ગ્ાઉન્િસટાફના સભયોએ દરેક 
MiG-21 પલેનને 32 HE રોકેટો ્િે સશસત્ર કરી દીધું. 
લમશન હાથ ધર્ા MiG-21 એટલા માટે પસંદ કરાયાં 
કે તે સુપરસોલનક લ્માનોનો પ્ર્ાસ્ેગ કલાકના ર,ર૦૦ 
ડકલોમીટર હતો, તેથી લમલનમમ સમયમાં તેઓ લક્ય સુધી 
પહોંચી શકે તેમ હતા. લ્ંગ-કમાન્િર લબશ્ોઇએ હજી તો 
કોકલપટનું પારદશ્વક છત્ર બંધ નહોતું ર્યુ્વ. એ્ામાં યુ્ ાન 
ઑડફસર દોિતો આવયો, લનસરણી પર ચડ્ો અને લબશ્ોઇના 

ઢાિા ખા્ેનદું Government House, જે પૂર્વ પાકિસ્ાનના 
ગર્વનરનદું લનરાસસ્ાન (અને ભાર્નાં ચાર MiG-21 નદું લનશાન) હ્દું.
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હાથમાં નીચે મુજબના લખાણનું કાિ્વ મૂર્યુંઃ 
‘Target not Circuit House but Government 

House--repeat Government House.’
‘Shit!’ લબશ્ોઇએ તળપદો, છતાં અરુલચકર શબદ 

ઉચ્ાયયો. ઢાકાનો ટડુરસટ મેપ તેમણે સાથે જ રાખયો હતો. ફરી 
્ખત ખોલયો અને Government Houseનું સથાન શોધી 
કાઢું. સથાન પીનપોઇન્ટ થયા પછી મૂંઝ્ણ જાગી. બાકીનાં 
ત્રણ પલેનમાં રહેલા સાથી પાઇલટાેને જણા્્ું શી રીતે કે હ્ે 
લક્યાંક Circuit House ને બદલે Government House 
હતું? માત્ર રેડિયો કમયૂલનકેશન દ્ારા જાણ કરી શકાય તેમ 
હતી, પણ લબશ્ોઇએ એમ કર્ાનું માિંી ્ાળયું. લ્માનો 
ભલે એકમેકની નજીક હતાં, પરંતુ આસપાસની ગમે તે 
વયલતિ ્ાયરલેસ પ્રસારણ ઝીલી શકે તેમ હતી. શત્રુ સુધી તે 
્ાત પહોંચી જાય એ પણ શર્ય હતું. આથી જયારે MiG-21 
ઢાકાના આકાશમાં પહોંચે તયારે જ ત્રણ સાથી પાઇલટોને 
માલહતી આપ્ાનું તેમને નક્ી ર્યુ્વ. હ્ે સમય બગાિ્ાનું 
પોસાય તેમ ન હતું. લબશ્ોઇએ પોતાના MiG-21 નું 
તુમાન્સકી પ્રકારનું જૅટ એસન્જન ચાલુ ર્યુું, પલેનને રન-્ેના 
છેિે પહોંચાડ્ું અને કલાકના ર૦૦ ડકલોમીટરની ઝિપે દોટ 
મૂકા્ી હ્ા પર સ્ાર કરી દીધું. ત્રણ સાથીદારોનાં MiG-
21 પણ તેમની પાછળ આકાશમાં ચડ્ાં.

બરાબર 21 લમલનટ પછી ચારેય હુમલાબાજ ઢાકાના 
આકાશી ક્ષેત્રમાં પહોંચયાં, સક્કલ લગા્ાનું શરૂ ર્યુું અને 
ટુરીસટ મેપમાં જોયેલા લચત્ર મુજબ લબશ્ોઇએ આલલશાન 
Government House ને ઓળખી કાઢંુ. લ્નોદ ભાડટયા, 
રાઘ્ાચારી તથા મલ્ હી એમ ત્રણ સાથી પાઇલટોને તે 
્ખતે તેમણે ્ાકેફ ર્યા્વ કે લક્ય હ્ે Circuit House નલહ, 
પણ Government House હતું. 

ઊંચાઇ ઘટાિીને સુપર જૅટ 500 મીટરના સતરે આવયાં. 
લમલનટો અગાઉ તે ભ વય  મકાનના પ્રાગણમાં લશકરી 
બેન્િ પાડકસતાનનું  રાષ્ટ્રગીત ્ગાિી ચરૂ્યું હતું. ગ્્વનર 
મલલકસાહેબ તેમની બે ગમ સાથે આમલંત્રતોની રાહ જોતા 
હતા. સૌ પહેલા જન ર લ  લનયાઝીએ પ્ર્ેશ ર્યયો. મલલકે 
તેમની સામે જોયું  અને બોલયાઃ ‘જનાબ, કયામત આ ગઇ 
હૈ.’ મલલકને જાગેલી  માયૂસી સકારણ હતી. સ્ારે તેમણે 
ઢાકા ખાતેના અમડેરકી નાયબ રાજદૂત પોલ માક્ક સાથે લાંબો 
્ાતા્વલાપ કરી યુદ્ધલ્રામ માટે સહાયભૂત થ્ા અરજ કરી 
હતી. પોલ માકકે  ગ્્વનરસાહેબનો મેસેજ પહેલાં અમડેરકાને 
પહોંચાડ્ો, જયાથંી તે ઇસલામાબાદ પહોંચયો અને તયાં બાર 
ખાંિીના લમજાજ્ાળા જનરલ યાહ્ા ખાને તે પ્રસતા્નો 
ઇન્કાર કરી નાખયો. મલલકે લનયાઝીને પૂછયું કે યાહ્ા ખાન 
શા માટે ના પાિી રહ્ા હતા? લનયાઝીએ જ્ાબ આપયોઃ 
‘ઉનકો હાલાત કા પતા નહીં.’ મલલકે છે્ટે કહી નાખયુંઃ 
‘જનાબ, ઉન્હે સવહસકી પીને સે ફૂસ્વત લમલે તબના!’ 

MiG-21 લ્માનો 3,000 મીટર જેટલાં નીચે આવયાં, 
મોરો Government House તરફ ્ાળયો અને પછી 
અતયંત લ્સફોટક રોકેટો દાગયાં, જેમની કુલ સંખયા 128 
હતી. લ્શાળ ફેલા્ો ધરા્તા આલલશાન મકાનમાં ધિાકા 
પર ધિાકા થયા અને તબાહીનો પાર ન રહ્ો. લનયાઝીનું અને 
ઘણા ખરા અફસરો-અમલદારોનું તકદીર સારું કે તેઓ મયા્વ 
નલહ. માત્ર જખમી બન્યા. 

હ્ે કમ સે કમ લેફટનન્ટ-જનરલ લનયાઝી સમજી ચરૂ્યા 
કે જો ્હેલી તકે યુદ્ધલ્રામ ન થાય તો પછી ભારતીય લશકર 
તો ઠીક, મલુતિ ્ાલહનીના બંગાળી મુસસલમો પાક સલૈનકોને 
્ીણી ્ીણીને મારી નાખ્ાના હતા.ˆ

ભાર્ીય હરાઇ આક્રમણે આલલશાન મિાનની સૂર્ બગાડી નાખી. 
આ પ્રહારે ગગનલરહારી જનરલ લનયાઝીને 

ground reality / જમીની રાસ્લરક્ા પર લારી ્ીધા.

આ ફાે્ટોગ્ાફ MiG-21 ના rocket pod નો એ્ટલે િે 
જેમાં સેલફ-પ્રોપેલડ રોિે્ટો ગોઠરરામાં આરે ્ે નાળચાંનો છે.


