
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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ડિસેમ્બર ૧૬, ૧૯૭૧ની સવારે 9:15 વાગ્ે જનરલ 
સામ માણેકશાએ લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બને તાતકાલલક 

ઢાકા પહોંચવા અને જનરલ લન્ાઝીને મળી એ જ સાંજે 
શરણાગલતની કાનૂની આૈપચાડરકતા પૂરી કરી દેવા સૂચના 
આપી. લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બે પૂછ્ુંઃ ‘શરણાગલત અંગે 
લન્ાઝી સમક્ષ રજૂ કરવાની શરતો કઇ?’

‘મને આવા સવાલો પૂછવાનું રહેવા દો. ઢાકા તરત જાઓ 
અને શરણાગલતનો કાગળ લખાવી લો. શું કરવાનું છે એ તમે 
સારી રીતે જાણો છો.’ 

સેનાપલત જનરલ સામ માણેકશા તેમના સંપક્કમાં આવે 
તે વ્લતિની સારી રીતે પરખ કરી જાણતા હતા. એક વાર 
ભરોસો ્બેસી જા્, એ્ટલે પછી તેને જવા્બદારીનું કામ 
જાતે ફોિી લેવા દે. જવા્બદારી ્બજાવવા મા્ટે પૂરી સત્ા 
પણ આપી દે. માણેકશાની અલિરાઇએ જેક્બને પળભર 
આશ્ચ્્યમાં નાખ્ા, પણ શરણાગલતનું કા્્ય તાતકાલલક પતાવી 
લેવા પાછળનું કારણ પામી જતાં વાર લાગી નલહ. લેફ્ટનન્ટ-
જનરલ સાગતલસંહની 4 Corps ઢાકા સુિી પહોંચી ચૂકી હતી 
અને જૈસોર પણ ક્બજે કરી લેવા્ું હતું. આમ છતાં હજી 

કે્ટલાંક શહેરો પર ભારતે 
ક્બજો જમાવવાનો ્બાકી 
હતો. આપણા જવાનોએ 
તેના મા્ટે લિવું પિે અને 
સારો એવો ભોગ આપવો 
પિે એ કરતાં MiG-
21 લવમાનોના પેલા ્બે 
જિ્બેસલાક રોક્ેટમારાઓ 
્બાદ કારમી વાસતલવકતાની 
જમીન પર આવી ગ્ેલા 
લન્ાઝી ્ુદ્ધલવરામ જાહેર 
કરી તેમના સૈલનકોને શસત્ો 
હેઠાં મૂકવાનું જણાવી દે તો 
માથાફરેલ પ્રમુખ ડરચાિ્ય 
લનકસનને ઇસલામા્બાદના 

પક્ષે અને ભારતની 
સામે લશકરી કા્્યવાહી 
હાથ િરવાનો ચાનસ 
મળે તેમ ન હતો. 

જનરલ અબદુલા 
લન્ાઝી સાચે જ ્બાજી 
ગુમાવ્ાની વાસતલવકતા  
સવીકારી ચૂક્ા હો્ 
તેમ જનરલ લેફ્ટનન્ટ-
જનરલ જેક્બનું 
આગમન થતું હોવાનું 
જાણ્ા પછી તેમણે 
જેક્બને પોતાની સાથે 
્બપોરનું ભોજન લેવા આમતં્ણ પાઠવ્ું. આમંત્ણ સવીકારવું 
કે કેમ તે જેક્બે જનરલ માણેકશાને પૂછ્ું ત્ારે માણેકશાએ 
પ્રત્ુત્ર મુલતવી રાખ્ો, કેમ કે એ વાતનું મહત્વ ન હતું. 
થોિા કલાકો પછી જેક્બને Instrument of Surrender 
નામનો દસતાવેજ પહોંચાિવામાં આવ્ો. અગાઉ જણાવ્ું તેમ 
લન્ાઝીએ ઢાકાની Intercontinental Hotel ને પોતાનું 
નવું હેડ્ક્ા્ટસ્ય ્બનાવી હતી. આ હો્ટલમાં સં્ુતિ રાષ્ટ્ર 
સંસથાના પ્રલતલનલિઓ, રિે ક્ોસના કમ્યચારીઓ તેમજ પવૂ્ય 
પાડકસતાનના સરકારી અમલદારોએ આશ્ર્ લીિો હતો. 

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બ તથા 101 Communication 
Zoneના કમાનનિંગ ઑડફસર મેજર-જનરલ નાગરા 
હેલલકોપ્ટર દ્ારા હો્ટલે પહોંચ્ા અને શરણાગલતનો દસતાવેજ 
રજૂ ક્યો. દસતાવેજ મુજ્બ પાડકસતાન લશકરે ભારત તથા 
્બાંગલાદેશ એમ ્બને્ દેશોના સં્ુતિ હાઇ-કમાનિના શરણે 
થવાનું હતું. પૂવ્ય પાડકસતાનમાં પાક ગવ્યનરના લશકરી 
સલાહકાર મેજર-જનરલ ફરમાન અલીએ દસતાવેજની 
કલમો વાંચી કે તરત વાિંો ઊઠાવ્ો, કારણ કે તેમાં પાક 
લશકરે ભારત ઉપરાંત ્બાંગલાદેશના શરણે થવાનો મુદ્ો 
હતો. જનરલ લન્ાઝીને પણ તે અપમાનજનક લાગ્ંુ, એ્ટલે 
તેઓ ્બોલ્ાઃ ‘Jacob Sahib, you are asking for an 

101 Communication Zone ના 
કમાન્ડિંગ ઑફિસર મેજર-જનરલ ગાિંધર્વ નાગરા

ભારતના હાથે કારમો પરાજય રેઠતા 
પહેલાિં જનરલ અબ્દુલા નનયાઝીના 

રોિરૂઆબનો જરાબ ન હતો.
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unconditional surrender.’
‘General Niazi, if you 

do not accept the terms 
spelt out, we cannot be 
held responsible for your 
safty. And may I add, we 
will have no alternative but 
to immdiately resume full 
scale offensive operations--
starting with air attacks.’

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બના 
શબદોએ લન્ાઝીના ચહેરાને ડફક્ો 
પાિી દીિો. સંભલવત છે કે તેમને 
આપણા MiG-21 સુપરફાઇ્ટર 
લવમાનોએ કરેલા ્બે લવનાશક 
રોકે્ટમારાઓ ્ાદ આવ્ા. ક્ેટલીક 
લમલન્ટો સુિી તેઓ મૌન રહ્ા. શો 
જવા્બ દેવો એ તેમને કદાચ સૂઝતું 
ન હતું. કોઇ ચોક્સ પ્રકારનો લનણ્ય્ 
લેવાનો તેમને અલિકાર પણ ન હતો. 
જેક્બ માનલસક દ્બાણ લાવવા મા્ટે 
ઊભા થ્ા અને ્બોલ્ાઃ ‘General Niazi, I am giving 
you 30 minites to make up your mind.’

ચીમકી આપીને જેક્બ ્બેઠકરૂમની તરત ્બહાર નીકળી 
ગ્ા અને કોડરિોરમાં આં્ટા મારવા લાગ્ા. જો કે અંદરખાને 
તો તેઓ અસમંજસમાં હતા. લન્ાઝી સપષ્ટ નનૈ્ ો ભણી 

દે તો પછી શું કરવું? ભારત એ 
સંજોગોમાં ક્ા પ્રકારનું અનલ્ટમ્ેટમ 
આપી શકે કે જે લન્ાઝીને ઝુકાવી 
દે? 

ઢાકાની Intercontinental 
Hotel માં ્બે સેનાપલતઓ આવી 
રીતે ભ્ેટો થ્ો એ જ વખતે 
હજારો ડકલોમી્ટર છે્ટે સં્ ુતિ 
રાષ્ટ્ર સંસથાની જનરલ એસેમલીમાં 
પોલેનિ દેશે ભારત-પાક ્ુદ્ધનો 
અંત લાવવા ્ુદ્ધલવરામનો ખરિો 
રજૂ ક્યો. મરચાંની િૂણી જેવા 
લમજાજના ઝુલફીકાર અલી ભુટ્ો 
તે સમ્ે પોતાની મૂખ્યતા વિે 
ભારતની મદદે આવ્ા. ખરિામાં 
ભારતને ‘હુમલાખોર’ લેખાવામાં 
આવ્ું ન હતું. આ શબદ ્બાકાત 
રખા્ા સામે તેમણે વાિંો ઊઠાવ્ો. 
અમુક કે તમુક મુદ્ા પર શાંલતપૂવ્યક 
દલીલો પેશ કરી શકા્, પરંતુ લશષ્ટ 

ભાષા સાથે ભુટ્ોને ્બાર ગાઉને ્બદલે ્બાર પ્રકાશવષ્ય જ્ેટલું 
છે્ટું હતું. UNO જેવી સંસથામાં અનેક દેશોના પ્રલતલનલિઓ 
જ્ા ં્બેઠા હો્ ત્ા ંકદાલપ ન વાપરવાના હો્ એવા શબદોના 
ફૂંફાિા કાઢીને તેમણે ખરિાને ત્ા ં ને ત્ા ં ફાિી નાખ્ો 
અને  જનરલ એસેમ્બીની ્બહાર જતા રહ્ા. UNO ખાતેના 
અમેડરકી તેમજ લરિડ્ટશ પ્રલતલનલિઓ પણ સતબિ ્બન્ા. 
આમ છતાં તેમનો ઝોક તો પાડકસતાન તરફ જ હતો. આથી 
તેમણે નવેસરનો ખરિો તૈ્ાર કરવા મા્ટે પ્રસતાવ મૂક્ો. 
ભુટ્ોએ તેમના ્બાલલશ ના્ટકવેિા વિે ભારતને ્બાંગલાદેશમાં 
પિેલી મિાગાંઢ ઉકેલવા મા્ટે ક્ેટલોક સમ્ ફાળવી આપ્ો. 
કંઇ નલહ તો એ રીતે તેઓ (ભલે નાસમજીપવૂ્યક) ભારતના 
પક્ષકાર ્બન્ા. 

આ દરમ્ાન ઢાકા ખાતે લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બ હજી 
કોડરિોરમાં લ્ટારો મારી રહ્ા હતા. ફરી વખત જ્ારે ્ેબ જણા 
ભેગા મળ્ા ત્ારે લન્ાઝીએ જાણે અિંારામાં લસ્ટી મારતા 
હો્ એમ લહંમતનો િોળ કરી જણાવ્ંુ કે તેમની પાસે આશરે 
૩૦,૦૦૦ પાક સલૈનકો ભારત સામે લિવા મા્ટે મોજૂદ હતા. 

‘કે્ટલાે વખત સિુી લિી શકવાના છો?’ જેક્બ ્બોલ્ાઃ 
‘તમારી પાસે ૩૦,૦૦૦ નલહ, પણ અમે માિંેલી ગણતરી 

સિંયદુક્ત રાષ્ટ્ર સિંસથામાિં ચાલદુ બેઠકે ઘાિંટા પાડ્ા બા્ ‘રૉક આઉટ’ 
કરી જરો એ ભદુટ્ોની રર્ષો જૂની ખાનસયત હતી.

શરણાગનતનો ઐનતહાનસક ્સતારેજ, 
જેના પર અરોરા તથા નનયાઝીએ હસતાક્ષર રયા્વ.
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મુજ્બ ર૬,૪૮૦ સલૈનકો છે, જ્ારે અમારા ૧પ,૦૦૦ 
જવાનો તમારા દરવાજે આવી પહોંચ્ા છે. ઉપરાંત ્બીજા 
હજારો જવાનો ઢાકા તરફ આવી રહ્ા છે. હવાઇ અૅ્ટેક તો 
થોિી જ લમલન્ટોમાં શરૂ કરી દઇશું. લવચારી જોજો.’

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બે ૧પ,૦૦૦નો જે આંકિો 
સંભળાવ્ો તે ખો્ટો હતો. લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સાગતલસંહના 
માત્ ૩,૦૦૦ છત્ીસલૈનકો ઢાકા પહોંચ્ા હતા, પણ લન્ાઝી 
પર માનલસક દ્બાણ લાવવા જૂઠનો સહારો લેવાનું જરૂરી 
હતું. ઉલે્ખની્ છે કે જનરલ લન્ાઝીએ ભારત સામે લિત 
ચાલુ રાખવાનું નક્ી ક્ુું હોત તો સહેજે ્બે અઠવાડિ્ાં ખેંચી 
નાખત, જે સમ્ગાળો સં્ુતિ રાષ્ટ્ર સંસથા દ્ારા ્ુદ્ધલવરામ 
લાગુ પાિી દેવા મા્ટે પૂરતો હતો. ભારતે ્બિા જ પાડકસતાની 
સૈલનકોને ્ુદ્ધકેદી ્બનાવ્ા વગર છોિી દેવાના થાત અને તે 
પગલુું ભારતની ્બિી મહેનત પર પાણી ફેરવી દેત તેમાં શંકા 
ન હતી. 

ઠાકા Intercontinental Hotel ની પરસાળમાં 
લ્ટારો મારી રહેલા લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જેક્બે પોતાની 
ડરસ્ટ વૉચમાં સમ્ તપાસ્ો. લન્ાઝીને તેમણે આપેલી 
૩૦  લમલન્ટ પૂરી થ્ેલી જોતાં લસગારનો છેલ્ો કશ ખેંચી 
તેઓ ફરી ્બેઠકરૂમમાં પ્રવેશ્ા અને ચોખખા શબદોમાં 
પૂછ્ુંઃ ‘General, do you accept the terms of 
the draft document now on your table?’

લન્ાઝી મૌન હતા. અત્ંત ગમગીન હતા. આંસુ 
માંિ ખાળી રહેલા, પણ છેવ્ટે ્બન્ે આંખો વા્ેટ િારાઓ 
વહેવા લાગી. 

‘General,’ જે્બકે કહં્ઃ ‘I hope you 
understand; the Mukti Bahini are already 
all over this town. Thay are baying for your 
blood. if you do not surrender we can do nothing 
to protect you.’

જનરલ લન્ાઝી ચૂપ જ રહ્ા. કદાચ ્બોલવા જે્ટલી હામ 
ન હતી. શ્ાસોચછ્ાસ ઝિપભેર ચાલતો હતો, જે તેમના 
ગભરા્ટનો સૂચક હતો. 

‘General, your officers have their families 
here. Have you thought of them? You know 
what your men have been doing to the 
Bengali women? The Muktis will slaughter you 
mercilessly. I ask you again-- do you accept the 
terms spelt out in this document?’

લન્ાઝી હજી પણ ખામોશ હતા. દ્ામણા મોઢે તેઓ 
જેક્બની આંખો સામે નજર માિંી રહ્ા. 

‘General, from your silence I see that you 
have understood.’ જેક્બ િીમે રહીને ્બોલ્ા, પછી 
દસતાવેજ હાથમાં લીિો, ઊભા થતી વખતે ખુરશી જોરમાં 
પાછળ તરફ િકેલી અને ્બોલ્ાઃ ‘I take this document 
signed.’

‘General, you will surrender to Lft. Gen. Jagjit 
Singh Aurora today at 6:30 hours at the Race 
Course. A combined Gaurd of Honour will be 
given to General Aurora by Indian and Pakistani 
detachments. You will surrender your sword to 
him.’

‘I do not have sword here,’ લન્ાઝીએ જણાવ્ંુ.
‘Then you will surrender your pistol.’ 

લન્ાઝીનું મૌન તેમની અનુમલતનું તેમજ શરણાગલતનું 
સૂચક હતું. કદાચ તેમને એમ લાગ્ંુ હો્ કે પરાજ્ની નામોશી 
વેઠવા કરતાં જીવતા રહી શકા્ એ વિારે મહત્વનું હતું. 
આમે્ તેમને સમાચારો મળી રહેલા કે મલુતિ વાલહનીઓના 
ક્ાંલતકારીઓ પાક લશકર સાથે મીલીભગત િરાવતા લ્બહારી 
રઝાકારોને તથા અનસારોને (અનસારી જાતના મનુસલમોને) 
શોિી શોિીને રાઇફલની ્બે્ોને્ટ ભોંકીને ્બેરહેમીપૂવ્યક મારી 
રહ્ા હતા. આ જાતનું ભૂંિુ માેત એકાદ લાખ જે્ટલા પાક 
સૈલનકોએ અને તેમના કુ્ટું્બીજનોએ વેઠવાનું થા્ એ ખ્ાલ 
જ થરથરાવી મૂકે તેવો હતો.

પાક સૈનનકોને મ્્રૂપ થયેલા નબહારી રઝાકારો બિંગાળી મદુનસલમોના 
આક્ોશનો ભોગ બ્યા અને કેટલાયને લોકોએ શૂટ કરી ્ીધા.
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્બપોર પછી 4:30 વાગ્ે ઇસ્ટન્ય કમાનિના સેનાપલત 
લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જગલજતલસંહ અરોરા હેલલકોપ્ટર દ્ારા ઢાકા 
અૅરફીલિ પર ઊત્ા્ય. લવજ્ની સવારી પ્રભાવશાળી હતી. 
રલશ્ન Mi-4 પ્રકારનાં હેલલકોપ્ટરો પાંચ તથા Alouette 
હેલલકોપ્ટરો ચાર હતાં. લન્ાઝી અને જેક્બ ્બને્એ તેમનું 
સવાગત ક્ુું. આગંતુકોમાં 
અૅર-માશ્યલ દીવાન, 
વાઇસ-અિૅલમરલ કૃષણન્ 
અને લેફ્ટનન્ટ-જનરલ 
સાગતલસંહ પણ હતા. 
જગલજતલસંહ અરોરા 
તેમની પત્ીને પણ સાથે 
લાવ્ા હતા. (આ પગલું 
કે્ટલી હદે ્ોગ્ લેખા્ તે 
સવાલ હતો.) મો્ટરકારમાં 
શ્રીમતી અરોરા પલતની 
્બાજુવાળી સી્ટ પર ્બેઠાં, 
એ્ટલે લેફ્ટનન્ટ-જનરલ 
જેક્બ મા્ટે જગ્ા ન રહી અને તેમણે paratroopers ની 
જીપમાં પ્રવાસ કરવો પડ્ો. જે તેમના જેવા વડરષ્ઠ અફસર 
મા્ટે અમુક હદે અપમાનજનક હતું. 

શરણાગલતનો કા્્યક્મ રેસ કોસ્ય ખાતે ્ોજાવાનો હતો. 
જનરલ અરોરાએ તેમજ જનરલ લન્ાઝીએ Guard of 
Honour નું લનરીક્ષણ ક્ુ્ય અને પછી Instrument of 
Surrender પર હસતાક્ષરો મા્ટે એકમેકની ્બાજુમાં ્ેબઠા. 
જનરલ અરોરાએ પરાલજત જનરલને પોતાની મોંઘી શેફર 
ફાઉન્ટન પેન આપી. લન્ાઝીએ હસતાક્ષર ક્ા્ય. કારમા 
પરાજ્ના આઘાતે ભીંની કરી મૂકેલી તેમની આંખો નીચે 
કાળાં કુંિાળાં રચા્ેલાં હતાં. લપસતોલ કાઢીને ્ટે્બલ પર મૂકી, 

જે તેમની લ્બનશરતી શરણાગલતની પ્રતીક હતી. સ્ટેડિ્મ એ 
જ વખતે ‘જો્ ્બાંગલા!’ ના હષ્યનાદ સાથે ગાજી ઊઠ્ું. જો 
કે ્બંગાળી મુનસલમોનો ક્ોિ સમાતો ન હતો અને તેઓ જમીન 
પર ્ેબઠેલા પાડકસતાની સૈલનકો પર તૂ્ટી પિવા મા્ટે તલપાપિ 
હતા, પરંતુ ભારતી્ સૈલનકોની હરોળે તેમને ્બળપૂવ્યક 

જ્ાંના ત્ાં રોકી દીિા. 
જનરલ અબદલુા 

લન્ાઝીએ કરેલા હસતાક્ષરો 
સાથે પાડકસતાનનો ઇલતહાસ 
તથા ભૂગોળ ્બન્ે સામ્ટા 
્બદલા્ા અને ્બાંગલાદેશના 
નામના સવતંત્ નવા રાષ્ટ્રએ 
જનમ લીિો. વહેલુંમોિું એમ 
જ ્બનવાનું હતું. મોહમમદ 
અલી ઝીણાએ વષયો અગાઉ 
જે Two Nation લથઅરી 
રજૂ કરી તે ્બરા્બર એ જ 
ક્ષણે મૃત્ુ પામી. સાલ્બત 

થ્ું કે રાષ્ટ્ર કદી િમ્યની ્ુબલન્ાદ પર રચા્ નલહ અને જો 
રચા્ તો ગમે ત્ેટલી લશકરી તાકાત એ રાષ્ટ્રને લા્ંબો સમ્ 
્ટકાવી શકે નલહ. 

ઓગણીસમી સદીમાં ફ્ાનસનાે તતવજ્ાની, નાટ્યકાર, 
લવચારક, કલવ અને સમાજલવજ્ાનનાે પ્રખર અભ્ાસી  લવક્ટર 
્ુગો કહી ચૂકેલો કેઃ 

‘No Army can withstand the strength of an 
Idea whose time has come.’

ભારત-પાક ્ુદ્ધમાં એ ્ટાઇમ ડિસેમ્બર ૧૬, ૧૯૭૧ના 
સાંજના 6:30 વાગ્ાનો હતો. ˆ

સમાપ્ત

આ તસરીરમાિં લેફટન્ટ-જનરલ સાગતનસિંહ, પરાનજત જનરલ નનયાઝીની નબલકુલ 
પાછળ છે. ડાબી તરિ રાઇસ-અૅડનમરલ કૃષણન પછી અૅર માશ્વલ ્ીરાન અને 

સાગતનસિંહની ડાબી બાજદુએ લેફટન્ટ-જનરલ જેકબ છે.


