
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 પ્રત્યે કાળોતરા સર્પ જયેવું ઝયેર ધરાવતા અમયેરરકી 
પ્રમુખ રરચાર્પ નિકસિિંુ મગજ જ્ાળામુખીિી 

માફક ફાટ ફાટ થઇ રહ્ં હતું, કારણ કે તયેમિા બગલબચ્ા 
રારકસતાિિો કારમો રરાજ્ હવયે નિ નશ્ચત જણાતો હતો. 
રારકસતાિિંુ ખંરિ રોકવા માટેિા આખરી મરનણ્ા પ્ર્ાસ 
તરીકે પ્રશાંત મહાસાગરમાં તહેિાત એવા સાતમા કાફલાિયે 
તયેમણયે મલક્ાિા સાંકરા અખાત દ્ારા બંગાળિા ઉરસાગર 
તરફ રવાિા ર્્યો. ઇરાદો બળપ્રદશ્પિ દ્ારા ભારત રર દબાણ 
લાવવાિો હતો. અંગ્યેજીમાં જયેિયે crooked કહેવા્ એ જાતિા 

વ્નતિતવવાળા રરચાર્પ નિકસિિયે એ રગલું સાહનજક જણાતું 
હતું, જ્ારે બીજી તરફ સાતમા કાફલાિા ઘણાખરા કપ્ાિોિયે 
તયેમજ િાનવકોિયે આશરે ૩૦,૦૦,૦૦૦ નિદયોષ બંગાળી સત્ી-
રુરુષોિયે તયેમજ બાળકોિયે જંગાનલ્તભરી રીતયે રહેંસી િાખિાર 
સરમુખત્ાર ્ ાહ્ા ખાિિી કુમકે જવાિું લગીરે રસંદ િ હતું. 
આમ છતાં તયેઓ મજબૂર હતા. અમયેરરકાિા પ્રખુમ તયે દેશિા 
સુનપ્રમ કમાનરર લયેખા્, એટલયે તયેમિા હુકમિું રાલિ કરવું 
રહં્. 

રરસયેમબર ૧૩, ૧૯૭૧ િા રોજ જંગી કાફલો પ્રશાંત 
મહાસાગર છોરીિયે બંગાળિા ઉરસાગરમાં 
પ્રવયેશવા મલક્ાિા અખાતમાં દાખલ 
થ્ો અિયે ત્ાંથી બંગાળિા ઉરસાગરમાં 
પ્રવયેશ્ો. િૌકાકાફલો ખરેખર જંગી હતો. 
અણુસંચાનલત ગંજાવર નવમાિવાહક 
જહાજ Enterprise તયેિું flagship 
/ ધ્જજહાજ હતું, જયેિા તૂતક રર 
બધું મળીિયે 90 ફાઇટર-બોમબસ્પ હતાં. 
બીજું નવમાિવાહક જહાજ Tripoli 
િામિું હતું. વધુમાં Gearing વગ્પિી 
destroyers અિયે ત્ણ નમસાઇલ 
destroyers હતી. બાંગલાદેશિા 
રકિારે ચરી આવી શકે એવાં સેંકરો 
શસત્ધારી સૈનિકો Marines વરયે ભરચક 
બયે ઉભ્જીવી / Amphibious જહાજો 
તયેમજ 1 Nuclear Attack સબમરરિ 
હતી. (જુઓ િકશો.) નિકસિિયે કે 
તયેમિા સલાહકાર હેન્ી રકનસનજરિયે 
ખબર હો્ કે કેમ તયે કોણ જાણયે, રરંતુ 
રનશ્ાિા સવયોચ્ િૌકાસયેિારનત 
અૅરનમરલ ગોશ્પકોવિી સબમરરિો 
અમયેરરકાિા સાતમા કાફલાિો સતત 
રીછો કરી રહી હતી. ઇનનદરા ગાંધીએ 
રોતાિી કુશાગ્બનુધિ વારરીિયે તયે માટિંુે 

સો િવયેત ર િશયા

 ડસે. ૬-૭

વ્લા�દવસ્તોક 

િચાગગ

ઢાકા

બંગાળનો 
ઉપસાગર

પાન

તાઇવાન

�ફિલપાઇન્સ

ચીન

દિણ 
ચીની સમુ

બોિનઓ

વા સમુ

તુંગ કાની 
સમુધુની

ડસે. ૧૧-૧૩

યુ. ૮

ડસે. ૧૮
િસલોન

ડસે. ૧પ
ડસે. ૧૭

સ
ુમાા 

રિશયન કાફલો 
રવાના

પાનનો 
સમુ

& dff[ sfo,ff[O jffhtf[ uffhtf[ vffufdfgfO ,fl,ff tff[z6[ Ljfnfif

રિશયન કાફલાનો 
મલકકાના 

અખાતમાં વેશ
મલકકાનો
અખાત
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રૂવા્પ્ોજિ કરી રાખ્ું હતું. 
સોનવ્યેત રનશ્ાિા તતકાલીિ િયેતા નલ્ોનિદ 

બ્યેઝિયેવ સાથયે મુલાકાત દરમ્ાિ તયેમણયે Indo-Soviet 
Friendship Treaty રર રદ્રક્ી હસતાક્રો કરાવાિું 
બહુ જ કુિયેહરૂવ્પકિંુ રગલું ભ્ુું હતું. રનશ્ાિયે રારકસતાિ 
સામયે સખત વાંધો હતો, કેમ કે ર નશ્ચમ રારકસતાિ ખાતયેિા 
અમયેરરકી અૅરબયેઝ રરથી રવાિા થતાં U-2 જયેવાં જાસૂસી 
નવમાિો રનશ્ાિા માથયે ઊરીિયે તયે સામ્વાદી દેશિી 
લશકરી નહલચાલ નવશયે તયેમજ વા્રલયેસ વાતા્પલાર નવશયે 
સંરૂણ્પ જાણકારી મયેળવી લયેતાં હતાં. ઉરરાંત રનશ્ાિયે 
ભારતમાં અમયેરરકાિો રગદંરો જમાવવા દેવો િ હતો. 
રનશ્ાિી અણુસંચાનલત સબમરરિો સાગરરયેટાળ િીચયે 
રહીિયે સાતમા કાફલાિી રાછળિયે રાછળ આવતી રહી 
અિયે છેવટે બંગાળિા ઉરસાગરમાં રહોંચી. નવમાિવાહક 
જહાજ Enterprise િો કાફલો જયેવો બંગાળિા ઉરસાગરમાં 
પ્રવયેશ્ો અિયે બાંગલાદેશિા દનક્ણી કાંઠા િજીક રહોંચ્ો કે 
તરત એ સબમરરિો જળસરાટી રર તરી િીકળી અિયે સાતમા 
કાફલાિો ખયેલ ક્ણવારમાં બગારી િાખ્ો. પ્રમુખ નિકસિિયે 
એ રીતયે સોનવ્યેત રનશ્ાએ જોરદાર તમાચો લગાવી દીધો.

ભારતિાં ચાર MiG-21 સુરરસોનિક નવમાિોએ કુલ 128 
રોકેટો જયેિા રર ફટકા્ા્પ તયે ઢાકાિું Government House 
તો રરી િ ભાગ્ું, રણ કેટલાંક વષ્પ અગાઉ ૧૯૬રમાં ભારત-
રાક ્ુધિમાં રોતાિી કાનબલયે તારીફ શૂરવીરતા દાખવ્ા બદલ 
નહલાલ-એ-જુર્પતિો શાિદાર લશકરી નખતાબ રામયેલા જિરલ 
નિ્ાઝીિી નહંમત ચકિાચૂર બિી. વષયો રછી સયેવાનિવૃત્ત 

કિ્પલ સનલક િામિા 
આમમી ઑરફસર એ 
વખતયે નિ્ાઝીિી 
નિકટ હતા. આ ફૌજી 
અફસરે તયેિા રુસતકમાં 
િોંધ્ું તયેમ નિ્ાઝીિી 
આંખોમાંથી આંસુ દરી 
રહ્ાં હતાં. સનલકે 
તયેમિયે હાથરૂમાલ 
આરી િયે કહ્ંંઃ ‘હેનકી 
ઇસતયેમાલ કીજીએ.’ 
(Hanky એટલયે 
Handkerchief . ) 
નિ્ાઝી આંસુ લૂંછીિયે 

થોરા સવસથ થ્ા અિયે બોલ્ાંઃ ‘ગવ્પિરસાહબ, આર ઠીક હૈ?’
‘જિરલ નિ્ાઝીસાહબ, આર લરિયે કા શૌખ ફરમાતયે 

હૈ, તો આર લરેં. મૈં તો નસનવનલ્િ હું ઔર ્યે મયેરે બસ કા 
િહીં.’

ધૂ્જતા હાથયે ગવ્પિર મનલકે ટેબલિું ડ્ોઅર ખોલ્ું, કોરો 
કાગળ કાઢ્ો અિયે તયેિા રર જિરલ ્ાહ્ા ખાિિયે સંબોધતો 
રાજીિામાિો રત્ લખ્ો. લખીિયે જિરલ નિ્ાઝી તરફ ફેંર્્ો 
અિયે જણાવી દીધું કે તયેઓ Government House છોરીિયે 
રોતાિાં કુટુંબીજિો સાથયે Intercontinental Hotel Dacca 
જવા િીકળી રહ્ા હતા. આ હોટલિયે United Nations િા 
ઉરક્રમયે Neutral Zone જાહેર કરવામાં આવયેલી, માટે ત્ાં 
આશ્ર્ લયેતી વ્નતિ માટે UNO િું સુરક્ાકવચ હતું. અબદલુ 
મોતાલયેબ મનલક ત્ાર બાદ િમાજ રઢીિયે તયેમિા ADC 
(Aide de Camp) તયેમજ રરરવારજિો સાથયે હોટલ તરફ 
જવા હંકા્ા્પ. ગવ્પિરિા ત્ાગરત્ સાથયે રૂવ્પ રારકસતાિમાં 
ઇસલામાબાદિા હાઇ-કમાનરિું અનસતતવ મટી જવા રામ્ું.

ભારતયે તો ્ુધિ જારી રાખ્ંુ. આ તરફ જિરલ નિ્ાઝીએ 
Government House છોડું અિયે રોતાિંુ લશકરી 
હેડ્ક્ાટસ્પ ઢાકા ્ુનિવનસ્પટીમાં સથાપ્ું. સથાિબદલો થ્ાિા 
સમાચાર મનુતિવાનહિીએ ભારતી્ વા્ુસયેિાિયે રહોંચાડા, 
એટલયે સુરરસોનિક 28 squadron િાં MiG-21 નવમાિોએ 
તયે િવા હેડ્ક્ાટસ્પિયે સરાટામાં લીધું. રરસયેમબર ૧રમીિા 
રદવસયે જ વા્ુસયેિાએ હુમલાિાં બયે નમશિો ્ોજ્ાં અિયે 
કુલ 256 સયેલફ-પ્રોરયેલર રોકેટો ઢાકા ્ુનિવનસ્પટીિા મકાિિયે 
ફટકારી ભારે િુકસાિ રહોંચાડંુ. રારકસતાિિા બયે ટુકરા 

ઇન્દિરા ગાંધીએ અને સોવિયેત નેતા વિયોવનદિ બે્ઝનેિે જે મૈત્ીકરાર રયાયા તે 
મુજબ રવિયા પર આક્રમણ થાય તો ભારતે પોતાના પર અને ભારત પર 
આક્રમણ થાય તો રવિયાએ પોતાના પર આક્રમણ થયાનું સમજિાનું હતું. 

પ્રમુખ વનકસનમાં િેખચલ્ી અને િકુવન બેયની 
વજનેટિક બિલૂવપ્ર્િનો સમ્િય થયો હતો.
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થવાિો તયે આરંભ હતો.
રારકસતાિિી નસથનત હવયે ‘મા, મિયે કોઢીમાંથી બહાર 

કાઢ!’ જયેવી હતી. માત્ ્ુધિનવરામ રૂવ્પ રારકસતાિમાં એટલયે 
કે બાંગલાદેશમાં રહેલા તયેિા લાખયેક જયેટલા જુલમખોર 
અિયે જલ્ાદ સૈનિકોિયે બચાવી શકે તયેમ હતો. બાકી તો 
મુનતિવાનહિીિા બંગાળી મુનસલમો તયેમિયે ક્રરૂર રીતયે મારી 
િાખવાિા હતા. આરણા ભૂનમદળિા સયેિારનત જિરલ સામ 
માણયેકશાએ રાક મયેજર-જિરલ ફરમાિ અલીિયે શરણાગનત 
સવીકારી લયેવા માટે સંદેશો રાઠવ્ો. ફરમાિ અલી ગવ્પિરિા 
લશકરી સલાહકાર હતા અિયે ગવ્પિર રૂવ્પ રારકસતાિમાં 
ઇસલામાબાદિા બંધારણી્ વરા હતા, એટલયે માણયેકશાિું 
કહેણ ગવ્પિર સુધી રહોંચયે એ રાજદ્ારી દ્દનટિએ સવ્પથા ્ોગ્ 
તયેમજ આવશ્ક હતું. આગલયે રદવસયે એટલયે કે રરસયેમબર ૧૪િા 
રોજ ગવ્પિર મનલક ફરી વખત 
્ુધિનવરામિી ભલામણ કરતો 
રત્ જિરલ ્ાહ્ા ખાિિયે 
મોકલી ચૂર્્ા હતા, રણ વળતો 
જવાબ આવ્ો િ હતો. િવાઇ 
એ છે કે રૂવ્પ રારકસતાિમાં 
ઇસલામાબાદિી લરા્ક 
શનતિ સદંતર માટીભયેગી 
થ્ા છતાં અમયેરરકાિા 
તૂંરનમજાજી અિયે ભારત 
પ્રત્યેિા તયેજોદ્યેષી અમયેરરકી 
પ્રમુખ નિકસિયે ઇસલામાબાદિયે 
શસત્ો મોકલવાિો બંદોબસત 
ગોઠવ્ો. સંસદી્ પ્રનતબંધિયે લીધયે તયેઓ અમયેરરકી શસત્ો 
રાઠવી શકે તયેમ િ હતા, માટે ઇસલામી દેશો જોર્પિિાં અિયે 
તુકકીિાં શસત્ો રવાિા ર્્ાું. અમયેરરકાિા રાલતુ ગલુરંર્ા 
જોર્પિયે F-104 Starfighters પ્રકારિાં 17 સુરરસોનિક પલયેિ 
અિયે તુકકીએ જ પ્રકારિાં 22 પલયેિ ઇસલામાબાદ મોકલ્ા,ં 
જયે રગલું આગમાં ભરખા્યેલું મકાિ બળીિયે સાવ ખાખ 
થ્ા રછી બંબાવાળાઓિો કાફલો રવાિા ર્્ા્પ જયેવું હતું. 
નિકસિયે બીજો દાવ સં્ુતિ રાષ્ટ્ર સંસથામાં ્ ુધિનવરામિો ઠરાવ 
રસાર કરાવવાિું ભ્ુું અિયે UNO િી જિરલ એસયેમલીએ તયે 
104 નવરૂધિ 1 મતયે રસાર ર્્યો, રરંતુ સોનવ્યેત રનશ્ાએ 
ભારતિી તરફેણમાં નવટો રાવર વારરી તયેિયે ફોક ઠરાવી 
દીધો. નિકસિિા િાક વાટે અિયે કાિ વાટે ગુસસાિા કેવા 
ગરમ ધુમારા િીકળ્ા હો્ તયે સહેજયે કલરી શકીએ. 

્ુધિનવરામિા મુદ્દા રર સં્ુતિ રાષ્ટ્ર સંસથામાં અગાઉ 
રદવસો સુધી જયે દલીલબાજી ચાલી એ દરમ્ાિ જિરલ સામ 
માણયેકશા રફકરમાં હતા. ્ુધિનવરામ જો લાગુ રરી જા્ તો 
બાંગલાદેશિયે સવતંત્ રાષ્ટ્ર બિાવવાિું નમશિ અધુરું રહી 
જા્ તયેમ હતું. બાંગલાદેશિો ઘણો નવસતાર ભારતિા કબજા 
હેઠળ આવી ગ્ો હોવા છતાં ઢાકા હજી અણિમ હતુ. બીજાં 
કેટલાંક શહેરો જીતવાિાં બાકી હતાં અિયે ત્ાં રાક સૈનિકોિી 
જમાવટ ્થાવત્ હતી. આ વાસતનવકતા 4 Corps / ચોથી 
કોરિા સયેિારનત લયેફટિનટ-જિરલ સાગતનસંહિા ધ્ાિ 
બહાર િ હતી. આથી તયેમણયે રોતાિા સૈનિકોિયે ઢાકા તરફિી 
કરૂચ ઝરરી બિાવવાિું જણાવ્ું. ચોખવટ કરી કે ખયેલ હવયે 
ખરાખરીિો હતો અિયે સમ્ જોરયે સરધા્પ કરવામાં રદવસ 
કે રાત સામયે જોવાિું િ હતું. સાગતનસંહિા 2 PARA િા 

એટલયે કે છત્ીસૈનિકોિી િંબર 
2 ટુકરીિા જવાિો રોતાિા 
કમાનનરંગ ઑરફસરિા હુકમિયે 
નશરે ચરાવી ઢાકા તરફ શર્્ 
એટલી ઝરરયે ધસ્ા. રરસયેમબર 
૧૬ િી સવાર રરી ત્ારે ઢાકા 
અિયે તયેમિા વચ્યે ફકત 3.25 
રકલોમીટરિું અંતર બાકી રહ્ં 
હતું. આ છત્ીસૈનિકોિંુ િયેતૃતવ 
મયેજર-જિરલ િાગરાએ લીધું 
હતું, જયેઓ અગાઉ કરાંચીિા 
ભારતી્ દૂતાવાસમાં આરણા 
હાઇ-કનમશ્નરિા લશકરી 

સલાહકાર રહી ચરૂ્્ા હતા. 
મયેજર-જિરલ િાગરાએ સમ્િો તકાદો રામીિયે તયેમિા 

ADC કેપટિ નહતયેષ મહેતાિયે તયેમજ અંગત મદદિીશ કેપટિ 
નિભ્પ્ શમા્પિયે જીરગારી દ્ારા જિરલ નિ્ાઝીિો રૂબરૂ 
ભયેટો કરવા મોકલ્ા. જીરગારી રર ્ુધિનવરામિો સૂચક 
સફેદ ધવજ લહેરાતો હતો. જિરલ નિ્ાઝીિયે સંબોધતો રત્ 
તયેમણયે નહતયેષિયે આપ્ો હતો, જયેમાં લખ્ંુ હતુંંઃ ‘My dear 
Abdulla. I am here. The game is up. I suggest you 
give yourself up to me and I'll look after you.’ 

આ લયેનખત સંદેશાએ જિરલ નિ્ાઝીિયે િરમઘેંશ કરી 
મૂક્ા. મયેજર-જિરલ િાગરાિયે સતકારવા માટે રોતાિા 
નસનિ્ર અફસરિયે મોકલ્ો. બરોરે 3:00 વાગ્ો િાગરા 
જિરલ નિ્ાઝીિા હેડ્ક્ાટસ્પમાં પ્રવયેશ્ા અિયે કમ સયે કમ 
મૌનખક રીતયે જિરલ નિ્ાઝીએ રરાજ્ સવીકારી લીધો.ˆ

અણુિવતિ િડે હંકારતું અમેટરકાનું વિમાનિાહક જહાજ 
તરતા અૅરબેઝ ઉપરાંત તરતું નગર હતું.


