
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 દિવસ લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સાગતસસંહનો હતો. 
સાગતસસંહ એ કે જેમણે ૧૯૬૭ના નાથુ લા ખાતે 

ભારત પર ચડી આવી રહેલા ચીની સૈન્યને bloody nose 
નામે મશહૂર બનેલી સશકસત આપી હતી. ચીનનું આક્રમણ 
થવાનાં સચહ્ો સપષ્ટ િેખા્યા ત્યારે નાથુ લા સેક્ટરના વદરષ્ઠ 
કમાનનડંગ ઑદિસરે તે અરસામાં મેજર-જનરલનો હોદ્ો 
ધરાવતા સાગતસસંહને નાથુ લા છોડી િસષિણ તરિ આવી 
જવાની સૂચના આપેલી, પણ એ રાજપૂત લડવૈ્યા ચીનનો 
સામી છાતીએ મુકાબલો કરવા મક્કમ હતા. જીવસ્ટોસ્ટના 
્ુયદ્ધમાં આખરે જ્વલંત સિળતા હાંસલ કરીને જંપ્યા. 

અગાઉ સાગતસસંહ ૧૯૬૦માં ગોવાના મુસતિસંગ્ામ 
વખતે હેડક્ા્ટસ્સ દ્ારા હુકમ મળવાની રાહ જો્યા વગર 
પોતુ્સસગઝો પર ત્ા્ટક્યા હતા અને પોતુ્સસગઝ સરકારે ગોવામાં 
તો ઠીક, પરંતુ પોતુ્સગાલની રાજધાની સલસબનમાં પણ તેમના 
િો્ટા સસહત wanted નાં પોસ્ટરો મકાનોની ભીંત પર 
અને િીવાલો પર સચપકાવ્યાં હતાં. કઇ મા્ટીના સાગતસસંહ 
બનેલા તે શી ખબર, છતાં તેમનાં  અત્યંત 
ખુમારીભ્યાાં અને સાહસભ્યાાં પરાક્રમો 
જોતાં ઉપરવાળાએ કિાચ તે મા્ટી સાથે 
થોડો ગનપાવડર ભેળવ્યો હો્ય એવું કલપી 
શકીએ. 

દડસેમબર, ૧૯૭૧માં બાંગલાિેશ ફ્રન્ટ 
પર સાગતસસંહ િસષિણ-પવૂવી્ય સરહિે IV 
Corps / 4થી કોરના કમા સનડંગ ઑદિસર 
હતા અને તેમનો હોદ્ો ત્યારે મેજર-
જનરલને બિલે લેફ્ટનન્ટ-જનરલનો 
એ્ટલે કે િેશના ના્યબ સેનાપસતનો હતો. 
(Corps શબિનો ઉચ્ાર માત્ કોર થા્ય 
છે, કોપસ્સ નસહ.) આ કોરમાં ત્ણ દડસવઝન 
હતી, જેમાની એક Mountain Division 
હતી. સાગતસસંહને મેઘાલ્ય, સત્પુરા 
તથા સમઝોરમનું શતુુ્ના આક્રમણ સામે 
રષિણ કરવાનું િાસ્યતવ સોંપા્ંુય હતું. બીજા 

શબિોમાં કહો તો તેમણે offesive / આક્રમક નસહ, પણ 
defensive / રષિણાતમક ્ુયદ્ધનીસતને વળગી રહેવાનું હતું. 
િુશમન પડકારે ત્યારે અાક્રમક બનવાનું હો્ય એ વખતે પણ 
મુકાબલો રષિણાતમક આ્યામમાં કરવાનો હતો. 

લોખંડી ચણાને પણ ચાવી જનારા સાગતસસંહને આવું 
કા્ય્સ સોંપવું એ તેમને ચણા-મમરા પીરસ્યા બરાબર હતું. 
સવતંત્ સમજાજના સાગતસસંહ વહેલામોડા તેમના સવભાવ પર 
ગ્યા વગર રહેવાના ન હતા. મોકો આવ્યો ત્યારે પાદકસતાની 
લશકરને તેમણે એવો પરચો બતાવ્યો કે ૧૯૭૧નું ભારત-
પાક ્ુયદ્ધ સમાપ્ત થ્યા પછી ક્ેટલાક અગ્ગણ્ય ્યુદ્ધસનષણાત 
સવશ્ેષકોએ લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સાગતસસંહને બાંગલાિેશમાં 
ભારતને પ્ાપ્ત થ્યેલા સવજ્યના સહરો લેખાવ્યા. અલબત્ત, 
બીજા ભારતી્ય શૂરવીરો ઓછા ન હતા અને તેમણ્ેય જનરલ 
સન્યાઝીના પાક સૈન્યને િ્ટકા પર િ્ટકા લગાવ્યા હતા, પરંતુ 
જે િ્ટકો સાગતસસંહએ લગાવ્યો તે અમુક ્ુયદ્ધસનષણાતોના 
મંતવ્ય અનુસાર મરણતોલ હતો. 

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સાગતસસંહ દુશ્મનની સહં્મત અને કરોડનાં હાડકાં 
બેય ભાંગી નાખવા્માં ્માહેર, પરંતુ સવતંત્ર સ્મજાજને લીધે તે્મની યોગયતાને 

અનુરૂપ પ્રસસસધિ તેઓ પામયા નસહ. હં્મેશા સવવાદાસપદ રહ્ા.
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બાંગલાિેશનો નકશો જરા ધ્યાનપૂવ્સક જુઓ. બ્રહ્મપતુ્, 
ગંગા તથા મેઘના એ ત્ણ મુખ્ય નિીઆે બાંગલાિેશને 
(પવૂ્સ પાદકસતાનને) ચાર કિુરતી પ્િેશોમાં વહેંચે છે. 
આ ત્ણે્ય નિીઓ ્યુરોપમાં વહેતી ડેન્યૂબ અને ર�હાઇન 
સસહતની િરેક નિી કરતા ક્યાં્ય વધારે પહોળી છે. ચાર 
પ્િેશોને વળી નાની નિીઓ અથવા તો મો્ટી નિીઓની 
tributaries / સવશાખાઓ અનેક નાનાં ષિેત્ોમાં વહેંચી 
નાખે છે. આક્રમક લશકરે પૂવ્સ પાદકસતાનને એ્ટલે કે 
બાંગલાિેશને જીતવું હો્ય તો અનેક નિીઓને તેના 
હજારો સૈસનકોએ બખતદર્યા, તેમજ પુરવઠા વાહનોએ 
પાર કરવી રહી, જે સહેલું કા્ય્સ ન હતું. 

બાંગલાિેશની આવી પ્સતકુળ ભૂગોળ લેફ્ટનન્ટ-
જનરલ સાગતસસંહ સમષિ એકમાત્ સમસ્યા ન હતી, 
સમસ્યાનો જુમલો ખાસસો બધો હતો. સૌથી મો્ટી તો એ 
ભારત જો પાદકસતાન પર આક્રમણ કરે તો ઇસલામાબાિને 
અમેદરકાએ તથા ચીને બધી રીતે સહા્ય કરવાનું વચન આપ્યું 
હતું. લશકરી િરમ્યાનગીરી કરવા સુધધાં તેઓ ત્ૈયાર હતા. 
આ સંજોગોમાં પાદકસતાની લશકરી એડી નીચે િબા્યેલા પૂવ્સ 
પાદકસતાનને વહેલામાં વહેલી તકે સવતંત્ બાંગલાિેશ રાષ્ટ્રમાં 
િેરવી નાખવું જરૂરી હતું. સમ્યની દકંમત હતી. પ્ત્યેક દિવસ 
મહત્વનો હતો. ઇનનિરા ગાંધી, જનરલ માણેકશા, મેજર-
જનરલ જેકબ, લેફ્ટનન્ટ-જનરલ જગસજતસસંગ અરોરા તેમજ 
અૅડસમરલ સરિારીલાલ નંિા તથા અૅર ચીિ-માશ્સલ પી. સી. 
લાલ સસહત બધા લશકરી અિસરો તે સારી રીતે જાણતા હતા, 
પરંતુ સવદ્ુતવેગી સપા્ટો બોલાવવાનો લેફ્ટનન્ટ-જનરલ 

સાગતસસંહનો સમજાજ ‘કરેંગે ્યા મરેંગે’ ની બાબતમાં સૌને 
આં્ટી જા્ય તેવો હતો. 

અસાધારણ સહંમત િાખવી શકતા તેમજ અસાધારણ 
જોખમ ખેડી શકતા સાગતસસંહની અસધરાઇ પાળ તોડી રહી 
હતી. સમશન તેમને defensive અસભગમ રાખવાનું સોપા્યું 
હતું, આમ છતાં િરેકિેરેક દિવસ ઉપરાંત િરેકિેરેક સમસન્ટને 
પણ ભૂરાજકી્ય સંજોગો વચ્ે મહત્વપણૂ્સ લેખી તેમણે આક્રમક 
વલણ અપનાવ્યું. પૂવ્સ પાદકસતાનના સસલહ્ટને તાતકાસલક 
કબજે લેવાનું નક્કી ક્યુ્સ, કેમ કે ત્યાથંી ઢાકા તરિનો માગ્સ 
પકડી શકાતો હતો. રાજધાની ઢાકા હાથમાં આવી જા્ય એ્ટલે 

પછી ન ચીનનો કે ન અમેદરકાનો ભ્ય રહેવા પામે. 
સાગતસસંહની દ્રઢ માન્યતા એ કે ્યુદ્ધમાં સવજ્ય 

મેળવવો હો્ય તો સવદ્ુતવેગી ઝડપ િાખવ્યા 
સવના એ શક્ય ન બને. સસલહ્ટ જીતવા મા્ટે જે 
વ્યૂહરચના ઘડી કાઢી તેને અમલમાં મૂકવા તેમજ 
સિળ બનાવવા ગુરખા સ ૈસનકોને કમાનડો અૅ્ટેક 
જેવી કામગીરી સોંપવાનું નક્કી ક્યુાં. થોડા દિવસ 
અગાઉ સસલહ્ટ સરહિ પર એતગ્ામના મથકે 
ગુરખા સસૈનકો પાદકસતાનીઓને તેમની ખુકરીનો 
પરચો િાખવી ચૂક્યા હતા. લડાઇમાં મશીનગન, 
કાબા્સઇન, એસોલ્ટ રાઇિલ, હેનડ ગ્ેનેડ વગેરે 
અનેક શસત્ો વપરા્ય, જેમની સરખામણીએ 
ખુકરી હાથોહાથની લડાઇનું શસત્ હોવાનું જોતાં 
પાદકસતાનીઓ શરૂઆતમાં તેને ખાસ ગણકારતા 

ડડસેમબર ૧૬, ૧૯૭૧ ના રોજ સવજયડદન ્મનાવવા્માં આવયા પછી ઇનનદરા 
ગાંધીએ રણભૂસ્મ પર ઝળકેલા બહાદુરોનું અસભવાદન રયુું. આ ફો્ટોગ્ાફ તે્મણે 

લેફ્ટનન્ટ-કન્નલ અરણુ ભીવરાવ હરોસલકરને શાબાશી આપયા વખતનો છે.

હેસલકોપ્ટરો દ્ારા ગુરખા સસૈનકોને તાતકાસલક સસલહ્ટ કેવી રીતે ્મોકલવા તેની ચચા્ન કરી 
રહેલા અફસરો્માં અૅર વાઇસ-્માશ્નલ ચંદનસસંહ ડાબેથી બીજા છે. (્માચ્ન ર૯, ર૦ર૦ના 

રોજ એ રાષ્ટ્રસપૂતનું ૯૪ વર્નની વયે અવસાન નીપજયું) 
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ન હતા. મહત્વ એ વખતે સમજા્યું કે જ્યારે એતગ્ામના 
્ુયદ્ધમાં ‘આયો ગોરખાલી!’ ના બુલંિ નારા સાથે ધસી ગ્યેલા 
ગુરખા સૈસનકોએ ખુકરી હુલાવી અનેક પાદકસતાની સસૈનકોનાં 
આંતરડાં બહાર ખેંચી કાઢાં અને તે ભ્યાનક અનુભવ પછી 
િુશમનોના હૃિ્યમાં કબૂતદર્યા િિડા્ટે ઘર ક્યુાં.

સાગતસસંહની Corps / કોરમાં લેફ્ટનન્ટ-કન્સલ અરુણ 
ભીમરાવ હરોસલકર 4 બ્ટાસલ્યનના કમાનનડંગ ઑદિસર 
હતા. આ બ્ટાસલ્યનમા ં 5મી ગુરખા રાઇિલસનો સમાવેશ 
થતો હતો. ગુરખાઅો એતગ્ામ ઉપરાંત ગાઝીપુર ખાતે 
જીવસ્ટોસ્ટનો સંગ્ામ લડ્ા હતા. સળંગ ચાર દિવસ સુધી 
તેમણે ઊજાગરો વેઠ્ો હતો અને હવે થોડીક સનદ્રા લેવાનું 
આવશ્યક હતું. લેફ્ટનન્ટ-કન્સલ હરોસલકરે તેમને એ મા્ટે છૂ્ટ 
આપી, પણ એકાિ ઝોકું ખાવાનું્ય ગુરખાઓના નસીબમાં 
ન હતું. સબ્રગેડ હેડક્ા્ટસ્સ પરથી કમાનનડંગ ઑદિસર 
સબ્રગદેડ્યર બન્ટી સક્નનો કન્સલ હરોસલકર પર ્ટેસલિોન 
કૉલ આવ્યો કે તેમની બ્ટાસલ્યને તાબડતોડ નવું સમશન 
હાથ ધરવાનું હતું. ગુરખાઓની શારીદરક અને માનસસક 
હાલત સારી રીતે જાણતા લેફ્ટનન્ટ-કન્સલ હરોસલકરે 
સખત શબિોમાં સવરોધ ઊઠાવ્યો. બન્ટી સક્ને િોનમાં 
કહ્ંંઃ ‘હેરી, તમારી જગ્યાએ હું હોત તો મે પણ સવરોધ 
ક્યયો હોત અને મેં ક્યયો પણ ખરો, પણ કોર કમાનડરે 
ચોખખી ના પાડી િીધી. હું િોન પર વધારે કહી શકતો 
નથી, એ્ટલે રૂબરૂ આવું છું.’ 

જીપગાડી હંકારીને સબ્રગદેડ્યર બન્ટી સક્ન 
બ્ટાસલ્યનના સથળે પહોંચ્યા. ગુરખા સૈસનકોએ ત્યાં 
વહેતી નિીમાં પોતાનાં કપડા ધોઇ અને સૂકવી રાખ્યાં 
હતાં. ઊંઘવાની ત્ૈયારી કરતા હતા સબ્રગેદડ્યર બન્ટી 

સક્ને લેફ્ટનન્ટ-કન્સલ હરોસલકરને જણાવ્યું કે કોર 
કમાનડરે (સાગતસસંહે) heliborne ઑપરેશન હાથ 
ધરવાનું નક્કી ક્યુ્સ હતું અને તે વખત ગુમાવ્યા વગર 
તાતકાસલક શરૂ કરી િેવાનું હતું.

ભુતકાળમાં આપણા ભસૂમિળે heliborne 
આક્રમણ કિી હાથ ધ્યુ્સ ન હતું. ગુંજાઇશ પણ ન હતી, 
કેમ કે આમવી પાસે ગનસશપ પ્કારનાં હેસલકોપ્ટરો 
ન હતાં. ગનસશપ હેસલકોપ્ટર રોક્ેટો અને તોપ વડે 
સજ્જ હો્ય અને કે્ટલાંક તો એનન્ટ-્ટેનક સમસાઇલ 
પણ છોડે, પણ તેમની ખાસ લાષિસણકતા હો્ય તો એ 
જાડું બખતદર્યા માળખું કે જેને મશીનગનની ગોળીઓ 
વીંધી શકે નસહ. હેસલકોપ્ટરો paratroopers 

કહેવાતા છત્ીસૈસનકોને િુશમની હરોળ પાછળ ઊતારે, જ્યાંથી 
તે ્યોદ્ધાઓ પૂઠીરા હુમલાઓ કરી િુશમના નાકે િમ આણી િે 
અને કે્ટલા્યને મોતભેગા કરી િે. 

૧૯૭૧માં એવાં હસેલકોપ્ટરો ભારતી્ય આમવી પાસે ન 
હતાં, પણ સહિુસતાન અૅરોનોદ્ટકસમાં બનેલા Alouette 
/ આલુએત (ભારતી્ય નામે ચેતક) અને રસશ્યન Mi-4 
હેસલકોપ્ટરો હતાં. બ્ેયનું માળખું પાતળી ધાતુનું બનેલું 
હતું, મા્ટે તેમા બેઠેલા paratroopers ગ્ાઉનડ િા્યર સામે 
સલામત રહી શકે નસહ. નીચેથી િુશમને છોડેલી મશીનગનની 
બુલે્ટ પણ પતરું વીંધીને સૈસનકને બહુ ખરાબ રીતે અને 
‘સંકોચશીલ’ રીતે જખમી કરી િે. પડકાર સામે ગાંજ્યા ન 
જા્ય તેવા સાગતસસંહએ િરેક સસૈનક તેના સંરજામનો થેલો 

ભારતનું ્ૂમળ ફ્ેનચ ડડઝાઇનનું ચેતક હેસલકોપ્ટર heliborne કાય્નવાહી ્મા્ટે યોગય 
નહોતું, છતાં સાગતસસંહ અને હસેલકોપ્ટર યુસન્ટના અૅર વાઇસ-્માશ્નલ ચંદનસસંહે 

આવાં હેસલકોપ્ટરો વડે કા્મ ચલાવયું.

રસશયન બનાવ્ટનું Mi-4 જૂજ સૈસનકોના અને જૂન શસત્રોના પડરવહન ્મા્ટેનું 
(હવે આઉ્ટડે્ટેડ) હેસલકોપ્ટર હતું. અને ચેતકની જે્મ તે 

પણ heliborne સ્મશન ્મા્ેટ યોગય નસહ. 
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સી્ટ પર મૂકી તેના પર બેસે એમ ઠરાવ્યું. સાગતસસંહની 
અજુ્સનઆંખને માત્ ઢાકા િેખાતું હતું અને ત્યાં પહોંચવા મા્ટે 
તેઓ ગમે તે કરી છૂ્ટવા તૈ્યાર હતા. ઉપરાંત ગુરખા સૈસનકો 
પર તેમને પાકો સવશ્ાસ હતો. સૈસનકોએ પૂવ્સ પાદકસતાનના 
સસલહ્ટને કબજે લેવાનું હતું. પગપાળા જવામાં બે-ત્ણ 
દિવસ નીકળી જા્ય, એ્ટલે heliborne ઑપરેશન હાથ 
ધરવા તેઓ કૃતસનશ્ચ્યી હતા.

પ્ારંભમાં મળેલી જાસૂસી બાતમી અનુસાર પાક સેનાપસત 
જનરલ સન્યાઝીએ સસલહ્ટના રષિણ મા્ટે ૩,૦૦૦ સૈસનકોને 
તે ષિેત્માં રાખ્યા હતા. સાગતસસંહને ત્યાર પછી જાણવા 

મળ્યું કે પ સશ્ચમી સરહિે મેજર-જનરલ જેકબના લશકરનું 
િબાણ વધતાં સસલહ્ટની િોજને એ સીમાડા તરિ ટ્ાનસિર 
કરી િેવામાં આવી હતી અને હવે સસલહ્ટ ખાતે માત્ ર૦૦ 
જણા હતા. આ બીજા સમાચાર માત્ અધકચરી બાતમી પર 
આધાદરત હતા, એ્ટલે વાસતસવક પદરનસથસત અંગે કશુ પાકે 
પા્યે જાણી શકા્યું ન હતું. 

પાક સેનાપ સત  સન્યાઝીએ સસલહ્ટને માત્ ર૦૦ 
જણાના ભરોસે  છોડી િીધું હો્ય એ વાત લેફ્ટનન્ટ-કન્સલ 
હરોસલકરના તો માનવામાં જ આવી નસહ. પાદકસતાનની 
૩,૦૦૦ સૈસનકોની બનેલી 202 Infatry Brigade હજી 
પણ સસલહ્ટમાં મોજૂિ હોવાનું તેમને લાગતું હતું. ખરેખર જો 
તેમ હો્ય તો તેમના ગુરખા સૈસનકોનું સમશન જોખમભ્યુાં અને 
સારા એવા પ્માણમાં જીવલેણ સાસબત થા્ય તેમ હતું. 

હવે પછીના ઘ્ટનાક્રમને સેજ મોકૂિ રાખી ૮મી 
દડસેમબરના રોજ ચચા્સસપિ બનેલી સાવ જુિી ઘ્ટના અંગે 
જરા સરખી નોંધંઃ

પવૂ્સ પાદકસતાનના ઢાકામાં UN / સ્યુંતિ રાષ્ટ્ર સંસથાના 
કે્ટલાક અસધકારીઓ તે સંસથા (્યુનો) વતી કા્ય્સ બજાવતા 
હતા. આ સૌને સહીસલામત રીતે અને સમ્યસર પાછા 
લાવી િેવા મા્ટે સંસથાએ C-130 પ્કારનું વાહતુક પલેન 
મોકલ્યું. (આજે ભારતી્ય વા્યુસેના પણ ક્ેટલાંક C-130 
ધરાવે છે.) સવમાન ઢાકા પર ઉતરાણ કરે તે પહેલાં તેના પર 
ગોળીબારો થવા લાગ્યા. પાંખોને નુકસાન પહોંચ્યું, એ્ટલે 

પલેનના કમાનડરે સવમાનને 
લેનનડંગ કરાવ્યા વગર 
બંેગકોક તરિ પાછું વાળ્યું. 
આ બનાવના પડઘા ્યુનોમાં 
પડ્ા અને ભારત સરકારે 
ઇસ્ટન્સ અૅર કમાનડના 
વા્ુયસેનાપસત અૅર-માશ્સલ 
એચ. સી. િીવાન પાસે 
તેમજ સવમાનવાહક જહાજ 
સવકાતંના કેપ્ટન સવરાજ 
પ્કાશ પાસે ખુલાસો માગ્યો. 
િીવાને જણાવ્યંુ કે પૂવ્સ 
પાદકસતાનના અૅર િોસ્સને 
સિંતર નષ્ટ કરી િેવા્યું હતું, 
એ્ટલે ભારતી્ય સવમાનોએ 
ઢાકાના તેજગાઁવ અૅરપો્ટ્સ 

પર હુમલો કરવાનો પ્શ્ન જ ન હતો. સવકાંતના કેપ્ટને પણ 
સપષ્ટતા કરી કે તે દિવસે જહાજના એક્ેય Sea Hawk અથવા 
તો Alize પલેને ્ટેક-ઑિ ક્યુાં ન હતું. 

ઢાકા ખાતેના BBC રદેડઓના પ્સતસનસધએ ધવસનમુસદ્રત 
સંિેશો બ્રોડકાસ્ટ મા્ટે પાઠવ્યો કે, ‘ભારત નાગદરક સવમાન 
પર અને તે પણ સ્યુંતિ રાષ્ટ્રના સવમાન પર અ્ૅટેક કરે એ 
વાત માનવા લા્યક નથી.’ સબલકુલ એવું જ મતંવ્ય સબ્ર્ટનનાં 
વત્સમાનપત્ોએ પ્ગ્ટ ક્યુ્સ. હુમલાનું આળ છેવ્ટે પાદકસતાન 
માથે આવ્યું. ભારતને બિનામ કરવા ખાતર તેણે સ્યુંતિ રાષ્ટ્ર 
સંસથાના સવમાનને હાસન પહોંચાડી હતી અને પછી કાગારોળ 
મચાવી હતી. ˆ 

સયુંંક્ત રાષ્ટ્ર સંસથાએ ઢાકા ખાતેના તેના ક્મ્નચારીઆેને તથા એ સૌનાં પડરવારજનોને લાવી દેતા 
જે C-130 સવ્માન ્મોકલયુંં તે ગ્ાઉનડ ફાયરનું સનશાન બનયું. સવ્માન બચી ગયું, પણ સવવાદ ચગયો.
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