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લેખકઃ નટવર મહેતા 
 

 
 

 ‘બચાવો…બચાવો…બચાવો….!’ 

મ�રયમ દોડ� રહ� હતી. હાફંળ� ફાફંળ�..!! �વ કાઢ�ને…�વ બચાવવા. 

‘બચાવો…બચાવો…બચાવો….!’ 

એની પાછળ પાછળ એક ટો$ં દોડ� ર%ુ ં હ& ુ.ં દર�ક ડગલે ટોળામા ં )*ુુષોની સ-ંયા વધી રહ� હતી. 

પાચં…દશ…પદંર…! કોઈના ય ચહ�રા ઓળખાતા ન હતા! એક ધા2ુ ંહ& ુ ંચહ�રાઓની જ4યાએ!! કોઈએ 5તે વ6ો પહ�યા7 

હતા…કોઈએ ભગવા તો કોઈએ પીતાબંર…!! 

મ�રયમે ઝડપ વધાર�. 

‘ભૈયા…ભૈયા…ભૈયા…!! ;ઝુે બચાઓ…!!’ 

મ�રયમ અને ટોળા વ=ચે >તર ઝડપથી ઘટ� ર%ુ ં હ& ુ.ં ઘટ� ગ�ુ.ં મ�રયમ જમીન પર ફસડાઈ…ટો$ં 

બેરહમીથી એના પર &ટૂ� પડBુ…ં! ટોળાએં મ�રયમને પCખી નાખંી…! વCખી નાખંી…!! D ૂથંી નાખંી! 

ફરહાન ઝબક�ને એકદમ Eગી ગયો. 

પરસેવે ર�બઝેબ! એની છાતી ધમણની માફક ચાલી રહ� હતી. એ પથાર�મા ંબેઠો થઈ ગયો. HસેIસની રોયલ 

િવKડસર હોટ�લના Lમ નબંર ૪૦૩મા ંવાતાPQૂુRલત વાતાવરણમા ંપણ એPુ ંશર�ર  પરસેવે નાહ� ર%ુ ંહ& ુ.ં 

-ડ�મ…!! એણે પોતાના હાથના બSે પEં પોતના ચહ�રા પર ફ�રTયા અને કપાળે બાઝેલ UVવેદ RબKWુ Wૂર કયા7. 

હXુ ય એના Yદયના ધબકારા એના કાનમા ંસભંળાઈ રZા હતાઃ ધક…ધક… ધક… ધક…! 

-ઓ મ�રયમ…! મ�રયમ…! મ�રયમ…! 

ફરહાને એની પડખે \તેુલ િશવાની પર એક નજર કર�. શર�ર \ખુથી સ&ં ૃ̂ ત થઈ િશવાની ઘસઘસાટ _ઘી 

રહ� હતી. ર�શમી `લુાબી કaફોટ7રમાથંી એની પાતળ� પણ માસંલ Eંઘ બહાર ડો�ક�ુ ં કર� રહ� હતી એને ફરહાને 

બરાબર ઢાકં�. પલગં પરથી એ ઊભો થયો. થોડા _ડા 5ાસ લીધા. એના Vના�બુcધ એકવડા શર�ર પર એક પણ 

વ6 નહો& ુ.ં એટલે ઠંડ�P ુ ંએક લખલdુ ંએના શર�રમાથંી પસાર થઈ ગ�ુ!ં આદતવશ ફર� એણે બSે પEં પોતાના 

ગોરા ચહ�રા પર ફ�રTયા. કાપfટ પડ�લ બૉhસર પહ�ર� એણે પોતાની િનવ76તા Wુર કર�. હXુ એના Yદયના ધબકારા 

ધીમા થયા નહોતા. હળવા કદમે ચાલી એ બાથLમમા ંગયો. લાઈટ ચાi ુકર� વોશ બેિસનને લગોલગ જડ�લ આદમકદ 

અર�સામા ંએ પોતાને િનહાળ� રZો. 

આયનાએ ઓળખવાની ના પાડ� છે; 

     મj   જ  dદુને માર�  નજર લગાડ�  છે. 

aલાન હસી ઠંડા પાણીની છાલક પોતાના aહk પર માર� ફર� એ પોતાના UિતRબlબને ઓળખવાની કોિશશ 

કરવા લા4યો. બાથLમની બહાર આવી એણે સાઈડ ડ�Vક પર ;કૂ�લ �ડ�ટલ hલૉક પર નજર કર�ઃ મધરાતના બે 
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વાગવામા ંદશ િમિનટ બાક� હતી. સવાર� નવ વાગે તો એની �રટન7 mલાઇટ હતી. HસેIસથી ;ુબંઈની, o એણે લઈ 

જવાની હતી. oટ એરવેઝમા ંફરહાન ;-ુય પાઇલટ હતો. કp^ટન હતો. 

-ઓહ!! ગમે એમ કર�ને _ઘqુ ંજLર� હ& ુ.ં પણ આ એક WુઃVવ^ન એને ચેનથી \વુા દ�& ુ ંનહો& ુ!ં \વુા દ�વાPુ ં

નહો& ુ.ં વાર�વાર� આવ&ુ…ં સતાવ&ુ ંરહ�& ુ ંહ& ુ…ં!! 

-મ�રયમ…! 

મ�રયમને યાદ કર� એણે એક _ડો િનઃ5ાસ ના-ંયો. એની પાપંણે r\નુા ંતોરણો લટsા!! એ કંઈ જ કર� ન 

શsો હતો મ�રયમને બચાવવા માટ�…!! મ�રયમ એની એકની એક નાની દ�દ� હતી. ખીલતા મોગરાની કળ� oવી 

મહ�કતી…વહ�તા ઝરણા oવી ખળખળ વહ�તી…ઊછળતી Qુદતી…!! આtQંુજમા ંડાળ�એ ડાળ�એ uમૂતી કોયલની માફક 

ચહ�કતી ગહ�કતીઃ ભૈયા ભૈયા…! અv2 ુઅv2…ુ!! અaમી અaમી…!!! 

Dથૂી નાખંી હતી નાપાક �હKWુઓએ મ�રયમને! બેરહમીથી વCખી નાખંી હતી એની એકની એક દ�દ�ને…!! 

બાબર� મwVજદ cવસં પછ� ફાટ� નીકળેલ દંગા ફસાદમા…ં એની D ૂથંાયેલ લાશ મળ� આવી હતી. એની સખીના ઘર�થી 

પરત આવવા મ�રયમ ઘર� આવવા નીકળ� હતી. અચાનક દંગા ફાટ� નીકxયા હતા. આd ુ;ુબંઈ સળગી ઊઠBુ ંહ& ુ.ં 

માનવો શેર�મા ંનીકળ� પડyા હતા દાનવ બનીને…! ફરહાન zયાર�  mલો�રડા ભણી રZો હતો. અv2 ુEવેદ અલીએ એને 

ફોન કય{ હતોઃ મ�રયમ `મુ|દુા છે…! ;ુબંઈ ભડક� બળ� ર%ુ ં છે. ઇ}Kડયા આdુ ંસળગી ઊઠBુ ં છે…! માનવતા મર� 

પરવાર� છે. શયતાન રાજ કર� રZો છે. ફરહાન દોડ� આTયો હતો mલો�રડાથી ;ુબંઈ…!!એક હૉwVપટલથી બી� 

હૉwVપટલે દોડતા રZા હતા હાફંળા ફાફંળા…!!ફસાદ થોડા શાતં થયા બાદ એક ;દુા7ઘરમા ંએ અv2 ુસાથે ગયો હતો. 

એક બેનામી લાશને ઓળખવાઃ એ હતી મ�રયમ…!! એક �ૂસંQંુ આવીને અટક� ગ�ુ ંફરહાનના ગળે. 

-|ુ ંવાકં હતો મ�રયમનો…?! 

-એણે sા ંબાબર� મwVજદ બાધંી હતી…?! 

-અર�…! એને તો Eણ પણ ન હશે ક� બાબર� મV�દ sા ંઆવી…?! 

ફરહાનના ગાલ પર r\નુી સરવાણી વહ�વા લાગી…! 

-મને માફ કર� દ�  મ�રયમ…! ~ુ ંતને બચાવી ન શsો…!! 

-મને બhસ દ�…માર� દ�દ�…!! 

મ�રયમની Lહ ભટકતી હતી…!! એણે એના બSે પEંઓ ફર� પોતાના ચહ�રા પર ફ�રTયા. Eણે એ પોતાના 

ચહ�રા પર ચkટ�લ ખોખલી VવVથતા શહ�રો ઉતાર� નાખંવા માગંતો ન હોય…!! 

પલગં પરથી એ ફર� ઊભો થયો. ઘ�ડયાળ પર ઊડતી નજર કર� એણે dદુાને યાદ કર� નમાજ અદા કર�ઃ 

dદુા માર� મ�રયમને બhસ દ�…! તાર� પનાહમા ંલઈ લે…!! યા અIલા…!! યા dદુા…!!! રહમ કર…રહમ કર…!! 

લેપટૉપની બેગમા ં નાના પાઉચમા ં રાખેલ વેRલયમ ફાઈવની એક નાનકડ� ગોળ� કાઢ� એણે ગળ� 

અને   િશવાનીના \ુવંાળા પડખે સમાઈ ફરહાને rખો બધં કર�…!! 

‘વેઈક અપ કp^ટન!!'  તાXુ શેa) ુકર� બહાર આવેલ િશવાનીએ એના ભીના ભીના d�ુ2દુાર વાળથી \તેુલ 

ફરહાનના ચહ�રા પર વાછંટ કર�. છાતી પર બરાબર કસીને બાધેંલ �ુવાલ ખjચવાની ફરહાનની કોિશશ િશવાનીએ 

િન�ફળ બનાવી. 
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‘ગેટ ર�ડ�…!!’ એણે ~ુકમ જ કય{, ‘� ુહ�વ ઓKલી થટ� િમિન�સ…! પછ� ફરહાનના LમPુ ંબાર�ુ ંઅડ�ુ ંખોલી 

હોટ�લના કોર�ડોરમા ં એક નજર દોડાવી કોઈ નથીની ખાતર� કર� એ �ુવાલભેર ઝડપથી બહાર સરક� ગઈ અને 

પડખેના એના Lમમા ંસરક� ગઈ. 

શાવર નીચે ઊભા રહ� ફરહાન િવચારવા લા4યોઃ આ િશવાની પણ ગજબની ઓરત છે!! એના >ગે>ગને એ 

Eણતો હતો… પહ�ચાનતો હતો…પણ એના �દમાગમા ં|ુ ંચાલે છે એના િવશે એને કશી જ ગતાગમ પડતી નહોતી!! 

િશવાની પણ oટ એરવેઝમા ંએરહોVટ�સ જ હતી. એકવાર િશવાનીએ ફરહાનનો Lમ છોડyો ક� એ િશવાની માટ� કp^ટન 

ફરહાન ક� કp^ટન અલી જ બની જતો…!! કોઈ પણ જ4યાએ એ ઊતરતી, કોઈ પણ ડ�Vટ�નેશને, એ હમેંશ બે અલગ 

અલગ હોટ�લમા ંLમ 2કુ કરાવતીઃ એક Lમ ફરહાનના Lમની સાવ પડખે અને બીજો એને oટ એરવેઝ તરફથી મળતો 

ઑ�ફિશયલ Lમ…!! આ િશવાની પણ એક કોયડો જ હતી ફરહાન માટ�…!! િશવાની સાથેના એના સબંધંો ફરહાને `ુ̂ ત 

રા-યા હતા. એને એ ય Eણ નહોતી િશવાની એને ચાહ� છે ક� ન�હ? એ િશવાનીને ચાહ� છે ક� ન�હl??  એના અને 

િશવાનીના સબંધંોની Tયા-યા શી છે…?? 

HસેIસથી ;ુબંઈની mલાઇટ એકદમ સરળ અને સમયસર રહ� હતી. સહારના િશવા� છ�પિત િશવા� 

એરપોટ7  પરથી બહાર નીકળતી વખતે િશવાનીએ એક વાર પણ ફર�ને એના તરફ ન જો�ુ!ં! 

-એ છે જ એવી!! ફરહાને િવચા�ુ�. શી ઈસ લાઈક ધેટ…!! 

ફરહાને એની ફોડ7 �ફયેVટાની ઈw4નશન �ક ફ�રવી…!! મધરાતનો સમય હોય મા�હમ એની કોલોની પર આવતા 

ફરહાનને જરાય �ા�ફક ન નડyો. એના બગંલા ‘આિશયાના’ના કંપા�ડમા ંકાર પાક7 કરતા કરતા એની નજર અv2નુા 

Lમ પર પડ�. બાર� બધં હતી. એરકં�ડશનરનો ધીમો ઘરઘરાટ સભંળાઈ રZો હતો. ઓટલાના ચોથા પગિથએ એ 

પહk=યો એ પહ�લા ંતો એના અv2 ુEવેદ અલીએ બાર�ુ ંખોI�ુ,ં ‘આ ગયા બેટા..?’ 

‘અ...v2.ુ..!! આપ ભી ના…!’ ફરહાન Uેમથી િપતાને ગળે મxયો, ‘ઈતની રાત હો ગઈ…!! �ફર ભી આપ…! સો 

Eના ચા�હયે થા…!!’ 

ચાર �ટ બે �ચ _ચા Eવેદ અલીએ પગના પEં પર ઊભા થઈ છ �ટ એક �ચ _ચા ફરહાનના કપાળે 

Uેમથી એક Dુબંન ક�ુ� અને વાળમા ંહાથ ફ�રTયા, ‘ક�સી રહ� mલાઇટ…?’ 

‘આપક� Wુઆ હ� હમાર� સાથ તો હમે sા હોને વાલા હ�…? હસીને ફરહાને ક%ુ,ં ‘આપકા તજLમા ક�સા ચલ રહા 

હ� અv2.ુ.?’ 

‘બસ બેટા…! વહ� કર રહા થા..,! sા પાક બાત કહ� હ� ભગવાન �કશનને..! મા કમ7�યે વાિધકાVતf ફલે� ુ

કદાચP…્! ' Eવેદ અલી ;ુબંઈ �િુનવિસ�ટ�ના ઊWુ7ના Uોફ�સર હતા. એઓ હાલમા ંભગવW્ ગીતાPુ ંઊWુ7મા ં�ાનાતંર 

કર� રZા હતા. 

‘અv2 ુસો Eઓ…! હમ ભી શાવર લે ક� સો જોયjગે…!’ � ૂકં ગળ� ફરહાને િવચા�ુ7ઃ મેર ભોલે અv2 ુયે સબ 

�કતાબી બાતj હ�…!! 

‘અ=છા બેટા…!’ કહ� એમણે Rલિવlગ Lમની લાઈટ હોલવી ક%ુ,ં ‘બેટા, આપક� અaમીને આપક� Rલયે બ~તુ 

બ�ઢયા Rબરયાની પકાઈ હ�…હો શક� તો…!!’ 

‘ઓ ક�…! અv2…ુ!!’ કહ� ફરહાન પહ�લે માળે એના Lમમા ંગયો. ટાઈ છોડ� �િુનફોમ7 કાઢ� માVટર બેડLમના 

ઍટ�=ડ બાથLમમા ંએ uVૂયો. શાવર નીચે ઊભા રહ� ~ ૂફંાળો શાવર લેતા લેતા એ િવચારવા લા4યોઃ ક�ટલા ભોળા છે 

મારા અv2…ુ?!! ક�ટ ક�ટલા ંઝહર ગટગટાવી પી ગયા…? પચાવી ગયા…!! ક�ટલી આસાનીથી એ વીસર� ગયા ક� Eવેદ 
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ગ�ારના નામે એક વાર એમPુ ંનામ દ�શભરના અખબારોમા ંકાલી Vયાહ�મા ંછપા�ુ ંહ& ુ…ં! |ુ ંઅv2 ુએ સાવ વીસર� 

ગયા હશે ક� પછ�…??!! 

થ�ુ ંએqુ ંહ& ુ ંક� ;wુVલમ લીગે Uોફ�સર Eવેદ અલીને 2હૃદ ;ુબંઈ મહાનગર પાRલકાના વૉડ7ની D ૂટંણી માટ� 

એક ઉમેદવાર તર�ક� ઊભા રાખવાPુ ંન�� ક�ુ� હ& ુ.ં બોડ7ની વVતી અને Eિત ;જુબ અને એક નેક પાક ઉમદા ઇKસાન 

તર�ક� Uોફ�સરની ઓળખને કારણે એઓ D ૂટંાઈ આવે એવી )રુ�)રુ� ખાતર� હતી. વૉડ7મા ં ;wુVલમ વVતી ચાલીસથી 

બેતાલીસ ટકા હતી એટલે પણ એમની D ૂટંાઈ આવવાની )રુ� )રુ� શsતા હતી. એમની આ પસદંગીથી વૉડ7ના 

િશવસેના શાખાcય� Qુશાભાઉ કરકર�ને rખમા ંકણાની માફક d ૂચંી હતી. એમની સેનાના ઉમેદવાર વસતં પા�ટલની 

D ૂટંાવાની શsતા ડગમગી ગઈ હતી. અને એક કારસો રચાયો હતો Uોફ�સર Eવેદ અલી પર ગ�ારPુ ં લાછંન 

લગાવવાનો…! સેના શાખાભવન પર કોઈએ લેટર બૉaબ મોકIયો હતો. એ લેટર બૉaબ �ટ�ો. બે િશવ સૈિનકો ઘવાયા 

તો એક મય{…! બાહોશ કહ�વાતી ;ુબંઈ પોલીસે તપાસ આરંભી…! rતર રા}��ય અલકાયદાથી દ�શી િસaમી \ધુીના 

આતકંવાદ� સVંથાઓની સડંોવણીની EતEતની અફવાઓથી અખબારો…ટ�વી ચેનલો…ર��ડયો છલકાયા… બે મ�હના 

બાદ અચાનક Uોફ�સર Eવેદ અલીના ‘આિશયાના’ પર પોલીસની ર�ડ પડ�… Uોફ�સર� ઘરની તલાશી લેવા દ�ધી 

હતી…એમનો sા ંકોઈ દોષ હતો  ક� એમને કોઈ વાધંો પડ�…?? 

પણ એમના આ�ય7 વ=ચે…સ~ુના આ�ય7 વ=ચ…ે ઘરની તલાશી દરaયાન એમની >ગત િવશાળ લાઇHેર�મા ં

રાખેલ Qુરાન-એ-શર�ફના પાનાઓં કાપી એમા ંજગા બનાવી રાખેલ ચારસો �ામ oટiુ ંઆર. ડ�. એ�. મળ� આT�ુ!ં! 

પોલીસે ‘શોધી’ કાઢ�ુ…ં!! Uોફ�સર� બ~ ુજ િવરોધ કય{. આ એમPુ ંન જ હ& ુ…ં! એમને ફસાવવામા ંઆવી રZા છે…!! 

ફસાવી દ�વામા ંઆTયા છે…!! પણ પોલીસ ઈ. મહ�શ માજંર�કર ક�મ માને?? આ તો સીધો `Kુહો હતો…! આર. ડ�. એ�!! 

;ુબંઈની પોલીસ બ~ ુQુશળ હતી. બાહોશ હતી. કોઈને ‘ફ�ટ’ કર� દ�વામા ંપણ…! ;ુબંઈ પોલીસ હોિશયાર હતી `Kુહ�ગાર 

પકડવામા ંપણ અને `Kુહ�ગાર બનાવવામા ંપણ…!! 

zયાર� ફરહાન એની ડBટૂ� પર હતો. લડંનથી પરત એની mલાઇટ વેધરને કારણે બે કલાક મોડ� થઈ હતી… 

વહ�લી સવાર� એ ઘર� આTયો zયાર� અaમીએ રડ� રડ�ને rખોમા ં `લુાલ r� દ�ધો હતો. અને અv2નુી પોલીસે 

ધરપકડ કર� હતી. સહમી ગયો ફરહાન… એક ઈમાનદાર પાક ;wુVલમ હોવાનો |ુ ંઆ સરપાવ હતો…??!! એPુ ંXુવાન 

લોહ� ઊકળ� ઊઠBુ ંહ& ુ.ં એના Uોફ�સર ભોળા અv2નેુ ફસાવી દ�વામા ંઆTયા હતા…!! જો રVતામા ંચCટ�ની કતાર જતી 

હોય તો o ઇKસાન dદુનો રાહ બદલી નાખંે એવા નેક�દલ ઇKસાન આo ગ�ાર…દ�શ �ોહ�…dનૂી તર�ક� 

કારાવાસમા…ં.?? oલમા…ં?? યા dદુા ક�સા હ� તેરા યહ ઇKસાફ…?? ક�સી યે તેર� dદુાઈ…?? ફરહાને તરત જ અv2નેુ 

oલમા ંમળવાની કોિશશ કર�…! પણ પોલીસે એની એક ન માની…! બસ, એને એટલી Eણ થઈ ક� અv2એુ અનશન 

શL કયા7 હતા અને oલમા ંઅS જળનો zયાગ કય{ હતો…! એના િવVતારના િવધાનસ�યને મળ�ને પોલીસ અv2 ુપર 

થડ7 �ડ�ી ન અજમાવે એની િવનિંત કર�. સાસંદોને મળ� રXૂઆત કર�. �િુનવિસ�ટ�ના વાઈસ ચાKસેલરને મxયો. 

ચાKસેલર� તો બેધડક અv2નુો જ પ� લીધો. ફરહાને એક અઠવાડ�યાની રE ;કૂ� દ�ધી. ;ુબંઈ �િુનવિસ�ટ�ના 

િવ ાથ¡ઓને, લીડરોને મxયો. િવ ાથ¡ઓ એને )રુો સાથ આ^યો. ;ુબંઈ િવ ાથ¡ સઘેં િવધાનસભા તરફ aહkએ કાળ� 

પ¢ી બાધંી મૌન ર�લી કાઢ� િવરોધ દશા7Tયો. ;wુVલમ કોમી એકતા સિમિતએ શાિંત બનાવી રાખવાની આપી ;wુVલમોને 

શાતં રા-યા. સરકાર પર દબાણ વધી ર%ુ ંહ& ુ.ં Uોફ�સર Eવેદ અલીએ ગાધંી ચCcયા માગf oલમા ંિવરોધ Eર� રા-યો. 

;wુVલમ લીગે ;ુબંઈના Eણીતા ઍ¤વોક�ટ લાલવાણીને રોsા. Uોફ�સર િનદ{ષ હતા.. જLર િનદ{ષ હતા એમા ંકોઈ શક 
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નહોતો. પરં& ુએમના ઘરમાથંી જ..એમની >ગત લાઇHેર�મા ં રાખેલ Qુરાન-એ-શર�ફમા ંબનાવવામા ંઆવેલ `ુ̂ ત 

ખાનામાથંી મળ� આવેલ આર. ડ�. એhસને કારણે ક�સ સાવ નબળો પડ� ગયો હતો…!! 

-આ Qુરાન-એ-શર�ફ zયા ં કોણે ગોઠT�ુ?ં? 

ઍ¤વોક�ટ લાલવાણી માટ� આ સ~ુથી મોટો કોયડો હતો. આવ�ુ ંદળદાર )Vુતક સફાઈદાર ર�તે ર�ડ વખતે તો 

પોલીસ ન જ ;કૂ� શક�!! dદુ Uોફ�સર� પણ ક%ુ ંહ& ુ ંક� ¥યાર� ર�ડ પડ� zયાર� ચાર પોલીસ કમ¡ અને ઈ. માજંર�કર સાવ 

ખાલી હાથે વારંટ સાથે આTયા હતા…! તો પછ� એ zયા ંઆT�ુ ંક�વી ર�તે?? લાલવાણીએ એના >ગત અKવેષકોને કામે 

લગાડyા. Uોફ�સરની ઘર� ઘણી આવન-Eવન રહ�તી હતી…! ખાસ તો એમના િવ ાથ¡ઓ…! ક�ટલાક તો એમના હ�ઠળ 

પીએચડ� કરતા હતા…એમ.ફ�લ કરતા હતા…! એ ઉપરાતં ;wુVલમ લીગના, ;wુVલમ સમાજના માણસોની આવરો 

Eવરો રહ�તો હતો. Uોફ�સર� એ સ~ુને િનદ{ષ ઠરાવી દ�ધા હતા!! 

-તો?? 

કોક�ુ ં` ૂચંવા�ુ ંહ& ુ.ં 

-અને એક �દવસે એક \રુાગ લાલવાણીના માણસને હાથ લા4યો! 

મા�હમના જ Lપા બારમા ંએમનો માણસ Rબયર ગટગટાવી રZો હતો. zયાર� બાર ડાKસર પર દર�ક ¦ૂમક� ¦ૂમક� 

એક �વુાન સો સોની નોટ ઊડાવી રZો હતો…! એક ડાKસર શીલા હતી પણ એવી જ કાિતલ મારકણી…! રા�ે અઢ� 

વાગે ¥યાર� બાર બધં થયો zયાર� લાલવાણીના એ માણસે એ �વુાનનો પીછો કય{. બે �દવસે ર�ક� કર�…! અને એક 

�દવસ એને દબોચી લેવામા ંઆTયો. થોડ� ગડદા પા�ુ બાદ હલાવેલ સોડા બોટલમાથંી ઊભરાતા સોડાવોટરની oમ એ 

�વુાને વાત ઓક�ઃ એની મા શાતંા તાઈ Uોફ�સરને zયા ંવીસ વરસથી ઘરકામ કરતી હતી. એને િસફતથી zયા એ Qુરાન 

ગોઠવી દ��ુ ંહ& ુ ં ર�ડના આગલા �દવસે…!! Uોફ�સરની >ગત લાઇHેર�મા ંહEરો )Vુતકો હતા. એક વધે ક� ઘટ� કોને 

ખબર પડવાની હતી…?! લાલવાણીના માણસે રાતોરાત શાતંા તાઈને ઉઠાવી હતી. એના દ�કરાને પણ ઉઠાTયો. પોલીસે 

dદુ આ કામ કરાવેલ એટલે પોલીસ પાસે તો જવાનો કોઈ જ મતલબ નહોતો. વળ� આ હવે એક બ~ ુજ હાઈ Uોફાઈલ 

ક�સ બની ગયો હતો. એટલે લાલવાણીએ સીધા જ `હૃ Uધાન િવકાસ રાઉતે સામે રXૂ કરવામા ંઆTયા. રાઉતેએ 

પોRલસ  કિમ§રને તેડાTયા…ખખડાTયા…!! ઈ.મહ�શ માજંર�કરને તાબ¤તોબ બોલાવવામા ંઆTયા…! એણે ક2લૂી લી�ુ ંક� 

શાખાcય�ના ઈશાર� આ કાડં કરવામા ંઆવેલ!! એને સVપેKડ કરવામા ંઆTયા. અને રાતોરાત Uોફ�સરને Eવેદ અલીને 

છોડાવામા ંઆTયા. દંગાફસાદ ફાટ� ન નીકળે એવી `હૃ Uધાનની માગંણી અને િવનિંતને માન આપી નેક �દલ Uોફ�સર� 

શાિંત-અમન બની રહ� એ માટ� મો�ંુ �દલ રાખીને સ~નેુ માફ કર� દ�ધા અને એ જ ઘડ�એ ગદંા ગોબરા રાજકારણમા ં

કદ� ન પડવાનો િનણ7ય લઈ લીધો! 

-ક�ટલા મહાન અv2નુો દ�કરો હતો ફરહાન…!! શાવર બધં કર� શર�ર પર પાણી એમPુ ંએમ જ રહ�વા દઈ 

ફરહાને નાઇટ ગાઉન વCટાxયો. અv2-ુઅaમીના બેડ Lમની લાઈટ બધં છે એની ખાતર� કર� આદતવશ બે પEં 

પોતાના ચહ�રા પર બે- �ણ વાર ફ�રTયા અને પલગંમા ંલબંાT�ુ.ં હવે એને �ણ �દવસની ¨¢ી હતી. પાચં �દવસના 

સતત ઉ©યન બાદ મળતી રEઓમા ંએ તાજો-માજો થઈ જતો. 

સવાર� ઊઠ� ફરહાન ªજમમા ંતૈયાર� કરતો હતો zયાર� જ અv2એુ એના ઓરડામા ંUવેશ કય{, ‘બેટા! કલ \બુહ 

Qુ�રયરસે યહ આપક� Rલયે આયા થા…!’ ફ�ડએ�Pુ ંએક મો�ંુ એKવેલેપ આપતા ક%ુ,ં ‘;આુફ કરના હમે…! કલ રાત યહ 

હમાર� �દમાગસે િનકલ ગયા થા…!!’ 
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‘આપ ભી અv2…ુ!’ હસીને ફરહાને ક%ુ,ં ‘ હમે «ુ ંબારબાર શરિમlદા ંકર રહ� હો…! ;આુફ કરના કહકર…! હમ 

આપક� બેટ� હ�…!!’ 

‘…ઓ…ર…હોનહાર બેટ� હો…!’ ગૌરવથી Uોફ�સર� ક%ુ,ં ‘ બેટ�…! અaમી કો મીલ લેના. વો તેર� શાદ�ક� બાર�મj 

સોચકર પર�શાન રહ�તી હ�…! અબ તો &…ુહ�... ઉસે સમE શકતા હ�….!’ Uોફ�સર�  વાત અ�રૂ� છોડ� એક િનઃ5ાસ 

ના-ંયો. 

ફરહાન મૌન જ રZો. ફ�ડએ�ના એ એKવેલેપને એણે બે- �ણ વાર ફ�રવીને જો�ુ.ં મોકલનાર તર�ક� oટ 

એરવેઝ, WુબઈPુ ંસરના;ુ ંહ& ુ.ં એKવેલેપને એણે સહ�જ દબાT�ઃુ >દર પેપર જ છે….! જમાનો બ~ુ ખરાબ છે. વરંડામા ં

લટકાવેલ નેતરના હCચક� એ બેઠો. એKવેલેપ ખોI�ુ.ં >દર બે પ�ો અને ઍમીરાzસ એરલાઈનની �ટ�કટ હતી…!! એક 

પ� oટ એરવેઈઝના લેટરહ�ડ પર જ હતો. \યૂ7 Uકાશમા ંધર� લેટરહ�ડમા ંસતંાયેલ વોટર માક7\ ્એણે તપાVયા. એ-

ફોર સાઇઝના એ કાગળોની બરાબર વચમા ંહોવો જોઇતો oટ એરવેઈઝનો લૉગો બરાબર હતો તો ચાર dણૂ ેo એ નો 

વોટર માક7\ ્પણ બરાબર હતાઃ તો લેટર oટ એરવેઈઝનો જ હતો પણ એના અિત આ�ય7 વ=ચે એ ઊWુ7મા ંલખાયો 

હતો. એણે વાચંવાની શLઆત કર�ઃ જનાબ ક^તાન ફરહાન અલી, RબwVમIલાહ અ*્ રહ�માન નીર7હ�મ…!!  o...મ o...મ 

એ વાચંતો ગયો એમ એના Lપાળા ચહ�રા પર હાવભાવ બદલાતા રZા. મનોભાવમા ંપ�રવત7નો આવતા રZા. એને 

માટ� Wુબઈની �રટન7 �ટ�કટ મોકલવામા ંઆવી હતી. ફVટ7  hલાસની… અIલાહના ર\લૂ તરફથી dદુાની Rખદમતમા ંહાજર 

રહ�વાPુ ંફરમાન હ& ુ…ં! 

-ઓહ અIલાહ…! યા અલી!! યે sા હ�?? ફર� ફર� એ પ� વાચંતો રZો. એPુ ં �દલ ધડક&ુ ંહ&ઃુધક.. ધક… 

ધક… ધક…!! 

-sા �કયા Eય?? એણે ઍમીરાzસની �ટ�કટ પર ફર� નજર કર�. કKફમ7 �ટ�કટ હતી. આજની બે વા4યાની 

mલાઈટની અને રિવવાર� Wુબઈથી ચાર વાગે પરત ;ુબંઈની. સાથે Wુબઈમા ં�ણ �દવસ રોકાવા માટ� જLર� Wુબઈના 

િવસા પણ હતા…!! 

-જqુ ંક� ન જqુ…ં?? 

-|ુ ંઆ પણ અvબાની oમ એને ફસાવવા માટ�નો ફાસંલો તો નથીને…?? 

-અv2નેુ વાત ક*ંુ…?? 

-ના…ના…! ભોલ ેઅv2નેુ Rબચારા ંખોટ� Rચlતામા ંશા માટ� ;કૂવા…??!! 

-તો…?? 

પ� oટ એરવેઝના લેટરહ�ડ પર જ હતો. એ વારંવાર વાચંી ગયો. એમા ંએક આદ�શ હતો. ફરમાન હ& ુ…ં! 

કંઈક િવચાર� એણે એPુ ંલેપટૉપ ચાi ુક�ુ�. oટએરવેઝના એના એકાઉKટમા ંલોગઇન થયોઃ ના, zયા ંઆ >ગે કોઈ 

મેસૅજ નહતો. ઊલ�ંુ એચઆરનો �ણ �દવસની રE એKજોય કરવાનો મેસૅજ હતોઃ  એKજોય યોર િવકએKડ, અને હ�Iથ 

hલબની મેaબરિશપ �રK� ુકર� દ�વામા ંઆવેલ એ >ગે મેસૅજ હતો!! 

ય�ંવ& ્એણે �ણ જોડ� કપડા,ં �ણ ªજKસ અને ચાર �ટશટ7 અને �ણ જોડ� >ડર ગારમેKટસ એની સેaસોનાઈટ 

બેગમા ં;sૂા. 

-દ�ખ લેતે હ� sા હ� અIલા ક� ર\લૂકા ફરમાન…?? િવચાર� એણે Uોફ�સર િપતાને ક%ુ,ં ‘અv2…ુ! હમે Wુબઈ 

Eના પડ�ગા આજ દો �દનક� Rલયે. એરવેઝકા Vપે�યલ સેિમનાર હ�…! ઈતવારકો શામકો હમ વાપસ આ Eયjગે…!’ 

‘અ=છા…?? Wુબઈમj…??’ 
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‘હા…�…!!’ 

‘તો ચલે Eઓ બેટા…!! તર��ક� Rલયે Qુછ ભી કરો…!’ સહ�જ અટક� એ બોIયા, ‘ હમ સોચ રહ� થે ક� દો �દન 

આપક� સાથ `Eુરગે…!’ Uોફ�સર સહ�જ િનરાશ થઈ ગયા. 

‘ફરહાન બેટ�…!’ અaમીએ એના Lમમા ંદાખલ થતા ંક%ુ,ં ‘હમને તો sા sા સોચ રખા થા…? sા sા ^લાન 

�કયા થા ઈન ¨¢ીઓ ક� Rલયે…! ઝર�નાખાલાને તેર� Rલયે દો દો લડક� બતાઈ હ� ઉસે તેર� સાથ દ�ખને કા મન\બૂા 

સEક� ર-ખા થા…! અબ સબ કpKસલ  કરના પડ�ગા…!’ સહ�જ ફ�રયાદના \રુમા ં ક%ુ,ં ‘બેટા…! કબ તક ;ઝૂે હ� રોટ� 

પકાની પડ�ગી…??’ 

‘અaમી આજક� બ~ુ રોટ� ન�હ પકાતી…!’  હસીને ફરહાન બોIયો. એને િશવાનીની તી® યાદ સતાવી ગઈ. 

‘તો તેર� �દલમj કોઈ હો તો બતા દ�…બેટા…!’ 

‘મેર� �દલમj તો મેર� અaમી હ�…!’ અaમી ઉમરાઉના બSે ખભા પકડ� Uેમથી ફરહાન બોIયો, ‘અબ હમે 

નીકલના પડ�ગા…!’ 

ઍમીરાzસની mલાઇટ સવા �ણ કલાકમા ંફરહાનને Wુબઈ લઈ આવી. mલાઇટમાથંી હXુ એ લkજમા ંઆTયો ક� 

તરત જ એક આરબ ઝડપથી એના તરફ આTયો, ‘િમVટર ફ..ર..હા…ન??’ 

‘યસ…?!’ જમણો હાથ લબંાવી ફરહાને એ આરબ સાથે હાથ મેળTયો. 

‘^લી..ઝ…!’ આરબે એના હાથમાથંી એક મા� કpર�ઑન લગેજ બેગ નtતાથી લેતા ક%ુ,ં ‘^લીઝ ફૉલૉ મી…!’ 

પછ� આઈફોન કાઢ� અરબીમા ંકંઈક ક%ુ.ં કોઈ પણ Eતની કVટમ િવધી પતાTયા િવના વીઆઈપી એ¯hઝટમાથંી બSે 

એરપોટ7ની બહાર આTયા ક� એક vલેક મિસ�ડ�ઝ એમની સામે આVતેથી સરક�ને ઊભી રહ� ગઈ. બSે એમા ંગોઠવાયા. 

કોઈ �ફIમી પા� ભજવી રZો હોય એqુ ંલા4�ુ ંફરહાનને!! પણ ના, આ કોઈ �ફIમ નહોતી. એક નર� વાVતિવકતા હતી. 

અચાનક �ટ� નીકળેલ આરબ…!કોઈ પણ Eતની કVટમ U�°યા િવના િવઆઈપી એ¯hઝટમાથંી બહાર નીકળqુ…ંઅને 

હવે ડાક7  �ટKટ�ડ િવKડો વાળ� vલેક વૈભવી મિસ�ડ�ઝ…!! 

-એ sા ંજઈ રZો છે…? હXુ એ િવચારવાPુ ં)Lુ ંકર� તે પહ�લા ંતો કાર હળવેકથી ઊભી રહ� ગઈ. આગળની 

પેસેKજર સીટ પરથી ઊતર� આરબે ઝડપથી પાછળનો દરવાજો ખોIયો, ‘વેલ કમ �ુ વIડ7 ’સ ટોલેVટ Rબ}Iડ±ગ જનાબ 

ફરહાન અલી…વેલકમ �ુ… 2²ુ ખલીફા…!!’ Wુિનયા સ~ુથી _ચા આઠમી અEયબી સમા 2²ુ ખલીફાના વૈભવશાળ� 

Uવેશ ³ાર� એ ઊભો હતો. 

-અર� વાહ…!! oટ એરવેઝ ઈતના \ધુર ગયા…?!! 

કાર એમને ઉતાર�ને સરક� ગઈ. 

‘^લીઝ ફોલો મી…!’ એક અzયા�િુનક Rલmટ મારફતે એ બSે ઇ´ોતરમા ંમાળે પળભરમા ંપહkચી ગયા. 

ભTયાિતભTય કોર�ડોરમા ં લીલા રંગની કાપfટ Rબછાવેલ હતી. બSે ૭૮૭૮૭૮૭૮૬૬૬૬ નબંરના સોનેર� પત*ંુ જડ�લ ³ાર� 

આવીને ઊભા રZા ક� ³ાર dલૂી ગ�ુ.ં 

‘dશુામદ�દ… dશુામદ�દ…!!’ પાચં �ટ _ચા સહ�જ શામળા શ-સે બે હાથો વડ� બાવડાથી પકડ� ફરહાનને 

Uેમથી આવકાય{,‘આહલન વસાલન…આહલન વસાલન…!!’ 

પેલો આરબ  Qુિન�શ બEવી બહારથી જ સરક� ગયો. 
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‘|�ુ°યા…!’ સહ�જ સકંોચાયને ફરહાને ક%ુ.ં િવશાળ બેઠક ખડંમા ંવ=ચે ગોઠવાયેલ વૈભવશાળ� સોફા તરફ પેલા 

શ-સે ફરહાનને દોર� જઈ બરાબર ફરહાનની સામેના િસlગલ સોફામા ં એ ગૌરવથી ગોઠવાયો, ‘તો ક^તાન ફરહાન 

અલી…! આ…પ…ક� મRંઝલ આપકો યહા ંતક લે હ� આઈ…!’ 

‘……………..!!’ ફરહાન મૌન જ રZો. એણે પેલા શ-સ સાથે નજર મેળવવા કોિશશ કર� પણ એણે પહ�ર� 

રાખેલ સોનેર� �̧મવાળા ડાક7 Hાઉન ગોગIસને કારણે એનો Uયzન િન�ફળ રZો. 

-|ુ ંચાલી ર%ુ ંછે? ફરહાનની સમજમા ંકંઈ જ આવ&ુ ંનહો& ુ.ં 

એટલામા ં એક 6ી લચકતી ચાલે આવી. સિવ¹ગ �ૉલી પર બે લીલાછમ તરોપા હતા. અને ચાદં�ના બે 

કટોરામા ં તરોપામાથંી તાXુ જ કાઢવામા ંઆવેલ Qુમ$ં મલાઈદાર કોપ*ંુ હ& ુ.ં એ ઔરતે �રદાહ હ�ઠળ એનો ચહ�રો 

dબુ\રુતીથી સતંાડ�લ હતો. પણ એની મારકણી rખો એના સ»દય7ને છતી કર� દ�તી હતી. એ ઔરતે તરોપામા ં

ચાદં�ની V�ો ;કૂ� નEકતથી ફરહાનને આ^યો અને સામેના કોતરણી વાળા ટ�બલ પર કોપરાનો કટોરો ;sૂો. 

‘|�ુ°યા…!’ ફરહાને તરોપો લેતા ક%ુ.ં એને તરોપામાથંી સી�ુ ંનાRળયેર પાણી પીqુ ંdબૂ જ પસદં હ& ુ ંતો Qુમ$ં 

કોપ*ંુ એની નબળાઈ હતી. આ વાતPુ ંઅ�હl cયાન રાખવામા ંઆવેલ છે એ Eણી ફરહાન સમ� ગયો ક� સામે બેઠ�લ 

શ-સ એના િવશે ઘ�ુ ંજ Eણતો હોવો જોઈએ…!! 

ઇશારો કર� એણે બાદં�ને મોકલી દ�ધી, ‘સો કp^ટન ફરહાન અલી…!! sા ક~ુ…ં?? વોટ |Iુડ આઈ સે…?’ પેલા 

શ-સે તરોપામાથંી Dસૂક� માર� ક%ુ,ં ‘ લેટ મી વેર� ફVટ7  સે થેKક � ુવેર� મચ. હમ આપક� �દલ-ઓ-Eંસે |°ુ`Eુર હ�…! 

આપ વો શ-સ હ�…dદુાક� વો બદં� હો… જો અબ )રુ� Wુિનયાક� તાસીર બદલ દ�ને વાલા હ�…! તવાર�ખ બદલ દ�ને વાલા 

હ�…!!’ એ સોફા પરથી ઊભો થયો ફરહાનની નજદ�ક આTયો. એણે વાપર�લ મVક પરફ¼મુની \ગુધં ફરહાને 

અPભુવી…! 

‘હમ સમo ન�હ…!’ ફરહાને સકંોચાયને ક%ુ.ં 

‘ડ�}Vટની…!’ પેલા શ-સે ફરહાનના Yદયે એની ઇKડ�hસ �ફlગર ;કૂ� ક%ુ,ં ‘તકદ�ર…તકદ�ર…! આપક� �કVમતમj 

જો Rલખા હો વો કોઈ મીટા ન�હl શકતા…! બ~તુ હ� કમ પાક નેક �દલ ઈKસાનકો હ� ઐસી ફઝલ અIલાહ ખેરાત કરતા 

હ� જો જSતમj અપની જગહ બના પાતા હ�…! dદુાક� દરબારમj હસતે હસતે કદમ રખ શકતા હ�…! ઈVલામકા ફ�ર�તા 

બન શકતા હ�…! � ુક�ન �ુ� ુક�ન �ુ� ુક�ન �ુ� ુક�ન �ુ    ઈટઈટઈટઈટ…! એKડ � ુિવલ �ુ ઈટએKડ � ુિવલ �ુ ઈટએKડ � ુિવલ �ુ ઈટએKડ � ુિવલ �ુ ઈટ…!’  કહ� એ ફર� પોતાના Vથાને ગોઠવાયો. 

-કોણ છે આ શ-સ?? ફરહાને િવચા�ુ�. 

‘હમ કૌન હ� યે મત સોચો…!’ 

-યા અIલા…! ફરહાને બી� જ �ણે િવચા�ુ7ઃ આ માણસ તો એના િવચારો પણ વાચંી લે છે…! ચોર� લે છે…! 

‘હમ કૌન હ� યે મત સોચો…!’ ફર� દોહરાવી એ Tયwhતએ એના સોનેર� ગોગIસ ઉતાયા7 અને ફરહાન સાથે 

સીધી નજર મેળવી. એની જમણી rખ સહ�જ નાની હતી. એની rખોમા ંસાપ રમતા હતા. ફરહાનને આછો આછો 

-યાલ આવી ગયો ક� કોણ છે આ અ�બ શ-સ!! એના Lવંાટા ઊભા થઈ ગયા. આ એ શ-સ હતો ક� oને Wુિનયાભરની 

પોલીસ શોધતી હતી. 

સહ�જ હસીને એ બોIયો, ‘હમ વો હ� જો કહC ભી રહ�…સાર� જહામંj હમ રાજ કરતે હ�…! ઔર જો હમે નારાજ કર� 

હમ ઊસે તારાજ કર દ�તે હ�…બરબાદ કર દ�તે હ�…! ઉસક� નામk િનશા ંિમટા દ�તે હ�…!! ઈVલામક� Rલયે હમ Qુછ ભી કર 

શકતે હ�…! Qુછ ભી…મતલબ Qુછ ભી…!!’ 
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એટલામા ંજ mલેટમા ંહળવા Vવર� �ણ ટકોરા પડyા. અને zયારબાદ ;Wુૃ Vવર� અEન સભંળાઈઃ અIલાહ ઓ 

અકબર અIલા…હ… અIલાહ ઓ અકબર અIલા..હ… 

‘નમાજકા વhત હો ગયા….આઓ નમાજ અદા કર� ઓર dદુાકો યાદ કરક� તાકાત માગેં…’ પેલા સ-શે આદ�શ 

આ^યો ક� સવાલ કય{ એ ફરહાનને સમજ ન પડ� પણ બSે ઊભા થયા. >દર બનાવવામા ંઆવેલ ખાસ બદંગી ક�મા ં

જઈ વXૂ કર� બSેએ  ઈશાની નમાજ અદા કર�. 

‘યા અIલા…!રહ�મ કર…! મહ�રબાની કર…! હમે ઈVલામકા હ»સલા બઢાનેમj મદદ કર…!!’ નમાજ અદા કયા7 

બાદ પેલા શ-સે ફરહાનના ખબે હાથ ;કૂ� ક%ુ,ં ‘આ..ઓ…! હમ આપકો Qુછ �દખાને ચાહતે હ� જનાબ…!’ એક _ડો 5ાસ 

લઈ એ બોIયો, ‘ હમ વો Qુછ દખે વો તો _ટક� ) ૂછંકા એક બાલ ક� બરાબર હ�…! �કતને હ� િસતમ નાપાક અિમર�ક�… 

ઔર શેતાન �હlWુઓને હમ પર બેરહ�મીસે `Eુર� હ�…! હમાર� dનૂક� હોલી ખેલી હ� ઊન �ફરંગીઓને…! હમે ખતમ કરને 

ક� સાªજશ ક� E રહ� હ� હર ઘડ� હર પલ ઈસ જહામેં...!’ કહ� એ ફરહાનન mલેટમા ંજ બનાવવામા ંઆવેલ આ�િુનક 

હોમ િથયેટર તરફ દોર� ગયો. ¥યા ં_ટના ચામડા મઢ�લ બે િવશાળ સોફાઓ �દવાલને લગોલગ ગોઠવવામા ંઆવેલ 

હતા. બSે એના પર  ગોઠવાયા. 

-મને આ બ�ુ ંબતાવવાનો શો અથ7??!!  ફરહાને િવચા�ુ� પણ એ મૌન જ રZો. 

પેલી Tયwhતએ �રમૉટ કK�ોલ હાથમા ં લઈ એક બટન દબાT�ુ ં એટલે સામેની �દવાલ એક મોટા પડદામા ં

પરાવિત�ત થઈ ગઈ! એના પર એક પછ� એક  Rચ�ો, ક�ટલાકં wVથર તો ક�ટલાકં Rચ�પટ, હાલતા ચાલતા…Rચ�ો 

બદલાવા લા4યા. ઇરાકમા ં અમે�રકન આમ¡એ કર�લ આડ�ધડ બોaબમારો…મા\મૂ નાના ¾લુકાઓંની લાશ…લાશના 

�ુકડા…િવ=છે�દત શર�રના >ગો…6ી-)*ુુષોની લાશોના Xુ`ુ̂ સા Uેરક ઢગલે ઢગલા…અને એ લાશોPુ ં ખાડાઓમા ં

2લુડોઝર વડ� સા;�ૂહક દફન…!! ઠ�ર ઠ�ર લોહ� જ લોહ�…! અર�…!! ક�ટલાકં ¿�યો સાથે તો તાર�ખ અને સમય પણ હતો. 

ક�ટલીક એકદમ Vપ�ટ તો ક�ટલીક �ફIમ Eંખી અને અVપ�ટ હતી. ઇરાક� 6ીઓ પર કરવામા ંઆવતા અzયાચાર… �Àુ 

ક�દ� બનાવી ;wુVલમો સાથે કરવામા ં અમાPષુી Tયવહાર. ગાઝા પ¢ી પર ઈઝરાયેલીઓના આડ�ધડ િવમાની 

~મુલા…અફઘાિનVતાનમા ંરિશયનો અને zયારબાદ અમે�રકન સૈિનકોના Xુલમો… િનદ{ષ લોકોની લાશોના ખડકલા…! 

ટોરાબોરામા ંકરવામા ંઆવેલ એકધારો સતત સાત �દવસ \ધુીનો બોaબમારો…! ક�ડ�ઓની oમ મરતા અફઘાિનVતાની 

;wુVલમો…! પા�કVતાનમા ં Áોન િવમાનો ³ારા રોજ બરોજ િનદ{ષ પા�કVતાનીઓ પર કરવામા ં આવતા ~ુમલાઓ…! 

ભારતીય સૈિનકો ³ારા કw�મરમા ં `Eુરવામા ંઆવતા િસતમો…! ગોધરા ��ન દહન બાદ ફાટ� નીકળેલ તોફાનોમા ં

`જુરાતમા ં;wુVલમોને વીણી વીણી મારવામા ંઆવેલ એની �ફIમ… અમદાવાદમા ંએમના િનરાિÂત ક�aપ\…્અને એમા ં

પડતી અગવડો…! ;wુVલમોના ધધંા ઉ ોગને િનશાન બનાવી કરવામા ં આવેલ �હÃઓના ~મુલાઓ…!! આખેઆખી 

�ફIમPુ ં એ�ડ�ટlગ અવલ દરÄEPુ ં હ&…ુ.અર� એમા ં Eવેદ અલીને Eવેદ ગ�ાર તર�ક� ચીતરવામા ં આવેલ એનો 

ઉIલેખ પણ આવર� લેવામા ંઆવેલ…!! બાબર� મwVજદ cવસં પછ� ફાટ� નીકળેલ દંગા ફસાદમા ં ;wુVલમ વVતીની 

તબાહ�…અને છેIલે એક છોકર� દોડતી હતી…Wુરથી…એની પાછળ એક ટો$ં…કોઈના ય ચહ�રા Vપ�ટ ન હતા…પણ 

વ6ે પહ�ર� ઓઢવે એ સ~ ુ�હÃઓ હતા…છોકર�ની D ૂથંાયેલ લાશ અને છેવટ� મ�રયમનો મા\મુ ચહ�રો પડદા પર wVથર 

થઈ ગયો. o ચાર�ક િમિનટ રZો…મ�રયમની rખમાથંી r\ ુ ટપકતા હતા…!! અને ફરહાન Åસૂક� Åસૂક� રડતો 

હતો…એની rખે બાર� મેઘ ખાગંા થયા..!! sા ં\ધુી એ ચોધાર r\ુએં રડતો જ રZો. રડતો જ રZો. પેલા શ-સે એને 

રડવા જ દ�ધો. zયારબાદ, એ હળવેથી ઊભો થયો અને ફરહાનને આRલlગનમા ંલીધો. ફરહાન એને વળગી વળગીને 
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રડવા લા4યો. �ૂસQંૂ રોક�, ભીના શાતં મ�મ અવાo એણે )છૂ�ુ,ં ‘હમાર� મ�રયમકા dનૂકા બદલા લેને ક� Rલયે હમે sા 

કરના હોગા…??’ 
*****                                                                                                  ***** 

;ુબંઈથી HસેIસની oટ એરવેઝની mલાઇટ નબંર 9W0228 િશવા� છ�પિત ઇKટરનેશનલ એરપોટ7ના ં

ટિમ�નલ એકના ગેટ 6A પર મળVક� ચાર વાગે લાગંર� Dકૂ� હતી. o લગભગ એક કલાક મોડ� હતી. એટલે Uવાસીઓ 

ઝડપથી પોતાના બો�ડÆગ પાસ એરવેઝના કમ7ચાર�ઓને બતાવી િવમાનમા ં દાખલ થઈ રZા હતા. 

ગોરા…કાળા…ખાખી..પચરંગી…એમા ંઅઢ� મ�હનાની એક બાળક�થી માડં�ને નેqુ ં વરસના એક qÀૃ સ�હત Qુલ ૨૫૦ 

Uવાસીઓ હતા. 

;-ુય પાઇલટ કp^ટન ફરહાન અલી અને કો. પાઇલટ અશોક અરોરા લાVટ િમિનટ ચે�કlગ કર� રZા હતા એ 

એર બસ ૩૩૦-૨૦૦Pુ…ં!! િવમાન )રુ�)*ંુુ ભરાઈ ગ�ુ…ં! છ એર હોVટ�સ અને ચાર )*ુુષ પસ7ર પોત પોતના ઝોનમા ંફર� 

કયા પેસેKજર તરફથી �બલ આવી શક�, કોણ �ડમાKડCગ છે નો અડસ¢ો મેળવી રZા હતા. િશવાનીની ડBટૂ� હર હમેંશની 

માફક Rબઝનેસ hલાસમા ંજ હતી. Rબઝનેસ hલાસમા ંચઉદ અમે�રકન, ચાર RH�ટશ, અને બે ઈજરાયેલી Uવાસીઓ અને 

ક�ટલાકં ભારતીય યા�ીઓ હતા. એક ઇટાRલયન જો�ુ ંભારત હની;નૂ કરવા આવેલ હશે એ હXુ પણ હની;નૂ ;ડૂમાથંી 

બહાર આT�ુ ં લાગ&ુ ં નહો& ુ ં અને એક બીEને Dુબંનો પર Dુબંનો કર� ર%ુ ં હ& ુ!ં એના પર નજર પડતા િશવાની 

મનોમન હસી. સોનેર� પીળા કલરમા ં Eંબલી રંગની �લપાનની �ડઝાઇન અને પહોળા પાલવવાળ� �િુનફૉમ7ની 

િસIકની સાડ� અને Eંબલી રંગની wVલવલેસ vલાઉઝમા ંસોટા oવી પાતળ� િશવાની બ~ુ જ મારકણી લાગતી હતી. 

િવKડો સીટ પર બેઠ�લ એક આધેડ ભારતીય િશવાની પર નજરથી બળાzકાર કર� રZો હતો!! એ િશવાનીના cયાનમા ં

આવી ગ�ુ.ં એટલે પાલવ વડ� એની કમનીય કમર નEકતથી ઢાકં� સીધી એ Uવાસી પાસે જ ગઈ, ‘હાઉ આર � ુ

સર…?! �ુ � ુનીડ એનીિથlગ સર…??’ દાડમ oવી ચસોચસ ગોઠવાયેલ મોતીના દાણા oવી દંતપwંhત બતાવ&ુ ંપહો$ં 

હાVય કર� િશવાનીએ )છૂ�ુ.ં 

‘વો...વો…ટર…!’પેલો આધેડ ગલવાઈ ગયો. 

‘Vયો…યો…ર…!’ િશવાનીએ હસીને ક%ુ.ં પોતાના Vટ�શન પર જઈ 4લાસમા ંપાણી લઈ એ સÄજનને આ^�ુ.ં 

મોટાભાગના પેસેજરંોએ પોતાPુ ં Vથાન �હણ કર� લી�ુ ં હ& ુ.ં કpRબન Éએ ફટાફટ ઑવરહ�ડ લગેજ કKટ�નરને 

વાસી દ�ધા. ઉ©યન પહ�લાનંા \ચુનો અપાયા. ડોક પરથી િવમાનને અલગ કરવામા ંઆT�ુ ંઅને ��hટર� �રવસ7 કર� 

ટરમેક પર ;«ૂુ.ં 

‘વેલકમ �ુ oટ એરવેઝ mલાઇટ નબંર 9W0228..! આઈ એમ યોર કp^ટન ફરહાન અલી િવથ કો. પાઇલટ 

અશોક અરોરા િવલ ટ�ઈક � ુ�ુ v��ુટ�લ HસેIસ. િવ અપોલાઈઝ ફોર ધ �ડલે…! બટ ઈફ વેધર પરિમટ\ ્િવ વીલ ર�ચ 

અવર ડ�}Vટનેશન ઓન ટાઇમ…!’ ફરહાનનો ઘેરો અવાજ પીએ િસVટમમા ં`ુ¥ંયો, ‘િવ હ�વ નાઇન અવર �વેKટ� િમિનટ 

જન¡ �ુ HસેIસ.ધ વેધર ઓફ HસેIસ ઇસ `ડુ અને રાઈટ નાઉ એબાઊટ વન �ડ�ી સે}Kટ�ેડ એKડ નો Vનો 

ફોરકાVટ…!! થેKક � ુવેર� મચ ફોર mલાÊગ િવથ oટ એરવેઝ…વી િવલ અપડ�ઈટ � ુએઝ એKડ Tહ�ન �રકવાયડ7…! હ�વ 

અ નાઈસ જન¡…!’ 

ટરમેક પરથી હળવે હળવે રવાલ ચાલે ચાલ&ુ ં િવમાન ;-ુય રનવે પર આવીને ગોઠવા�ુ.ં સહ�જ ઊ¾ુ ંર%ુ,ં 

‘વી આર �ફmથ ઇન ધ «…ુ! હ�વ �ુ વેઈટ ફોર ફ¼ ુમોર િમિનટ\…્! ^લીસ બી િસટ�ડ…ફાસન યોર િસટ બેIટ એKડ 

કોઑપર�ટ િવથ અસ!! કpRબન É… ^લીઝ ટ�ઈક યોર સીટ…! િવ િવલ બી એર બોન7 વેર� \નુ. થેKક �.ુ.!’ 
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કોકપીટનો દરવાજો >દરથી બધં ગયો. હવે જો કp^ટન ફરહાન અલી ક� કો પાઇલટ અશોક અરોરા ખોલે તો જ 

એ દરવાજો dલૂી શક� એવી \રુ�ા િવમાનના અપહરણને અને કોકપીટમા ંકોઈ આતકંવાદ� દાખલ ન થઈ શક� એ હ�& ુ

થી કરવામા ંઆવેલ હતી. 

Rબઝનેસ hલાસમા ંકોકપીટની �દવાલને લગોલગ અનફૉIડ િસlગલ સીટ પર િશવાની ટ¢ાર ગોઠવાઈ હતી. 

સીટ બેIટ બાધંવાને કારણે એના DVુત શર�રના ઉSત વળાકંો એને વ� ુઆકષ7ક બનાવતા હતા. િવમાનમા ં િશRલlગ 

લાઈટ િસવાય બધી જ રોશની ઓછ� કર� દ�વામા ંઆવી…! કp^ટન ફરહાન અલીએ �લ Ëોટલ દબાવી િવમાનને )રૂ� 

)રુ� તાકાતથી રન વે પર દોડાT�ુ…ંસહ�જ ઘરઘરાટ� સાથે દોડ લગાવી િવશાળ પખંીની માફક ગણતર�ની પળોમા ં

િવમાન હવામા ંઅcધર થ�ુ.ં 

િશવાનીએ rખો બધં કર� U¾નેુ યાદ કયા7ઃ હ� પા�ુંરંગા…! 

થોડા જ સમયમા ંતો એરબસે બ�ીસ હEરની જLર� _ચાઈ મેળવી લીધી. સીટ બેIટનો વોિન¹ગ Wુર થઈ. 

ક�ટલાકં ;સુાફરોએ બાથLમનો ઉપયોગ પણ શL કર� દ�ધો. િશવાનીએ વેલકમ �ÁKકની તૈયાર� કરવા માડં�. સિવ¹ગ 

�ૉલી પર પેસેKજરની �રકવેVટ ;જુબ Vકોચ, HાKડ�, વાઈન Ìટ ¥�સૂ, સોડા-પે^સી-કૉક વગેર� ગોઠવવા માડંyા. 

એટલામા ં જ િવમાને એક નાનકડ� �ૂબક� માર�… એક rચકો લા4યો. િશવાનીએ પણ પોતાની Eતને પડતા માડં 

બચાવી. ક�ટલાક ;સુાફરો તો ગબડyા પણ ખરા…! હાયકારો નીકળ� ગયો એમનાથી…! 

-વા…ઉ…ઊ…! િશવાનીએ િવચાર� ફર� તૈયાર� કરવા માડં�. એક વાઈન 4લાસ &ટૂ� ગયો એના કાચ 

કાળ�)વુ7ક ઝડપથી એક� કયા7ઃ કp^ટન અલી |Iુડ વોન7..! એને િવમાન વળાકં લે& ુ ંહોય એમ પણ લા4�ુ!ં ઈસ �હ 

ગો�ગ બેક �ુ… ;ુબંઈ..?? િશવાનીએ િવચા�ુ7ઃ કદાચ એર ટv�ુ7લKસથી બચવા એમ કરqુ ંપડBુ ંહશે. િશવાનીએ મનને 

મનાT�ુ.ં કદાચ બીજો એર પૉક�ટ આવે એમ િવચાર� �ૉલીની Hેક બરાબર ચકાસી િશવાનીએ થોડ� રાહ જોવાPુ ં

િવચા�ુ�. એણે સાડ�નો છેડો બરાબર લપેટ�ો. આમ તો એરહોVટ�સ માટ� સોનેર� પીળો કોટ અને Eંબલી પેKટ જ 

�િુનફોમ7 હતો પણ િશવાની અલગ જ હતી. એને તો સાડ� જ વધાર� ગમતી.એણે Rલપ}Vટક લગાવી હોઠને વધાર� 

રત;ડુા બનાTયા. હોઠોને એકમેક સાથે દબાવી અર�સામા ંનજર કર� જમણી rખ માર� પોતાની સાથે જ mલટ7 ક�ુ�!! 

એટલામાજં એના vલાઉઝમા ંસતંાડ�લ  Vમાટ7  wVલમ ફોન વાઈHેટ થવા લા4યો. િશવાનીના શર�રના રોમ રોમમા ંએ 

કંપન ફર� વx�ઃુ ફોન એકધારો વાઈHેટ થઈ રZો હતોઃ ઘરરર… ઘરરર… ઘરરર… ઘરરર…!! 

-ઓ માય ગોડ…! ઓ માય ગોડ…! ઓ માય ગોડ…! 

સવ7 કંઈ વીસર� િશવાનીએ zવરાથી ફોન Yદય પાસેથી ખj=યો. V°�ન પર નજર કર�. સહ�જ અટક�ને ફોન ફર� 

લયબcધ કંપવા લા4યો. એણે નબંર ચેક કય{ઃ યસ…ઈટ ઈસ �ાઉKડ કK�ોલ…!! Tહોટ ગો�ગ ઓન? એને િવમાનમા ં

એક નજર દોડાવી. સ~ ુસ;\ુતુ*ંુ લાગ&ુ ંહ& ુ.ં તો…? 

- ઘરરર… ઘરરર… ઘરરર… ઘરરર…!! 

ફોન કંપવાPુ ંઅટકતો નહોતો. તો…? િવમાનમા ં કંઈક ગરબડ છે જ…! mલાઇટ હ�સ લોસ ધ કોKટ�hટ િવથ 

�ાઉKડ …!! વાય…?? હાઉ…?? 

-નો ધીસ ઈસ �રયલ…! નોટ અ �Áલ…!! િશવાનીPુ ંક�ળવાયેલ મગજ ઝડપથી િવચારવા લા4�ઃુ નાઉ. ટાઈમ 

�ુ એhટ…! યસ…!! _ડો 5ાસ લઈ એણે dદુને ક%ઃુ િશવાની � ુક�ન �ુ ઈટ…! બે ડગલામા ંતો એ કોકપીટના Uવેશ³ાર 

પાસે પહkચી ગઈ…!એની બોડ� લૅK4વેજ જ બદલાઈ ગઈ…! કોકપીટમા ંજ જLર કંઈ ગરબડ હતી. ^લેઈને રVતો 

બદIયો હતો…અણધાય{ વળાકં લીધો હતો!! |ુ ં કોકપીટમા ં પહ�લેથી જ કોઈ આતકંવાદ� �Vુયો હશે…? િવચાર� 
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િશવાનીના Yદયના ધબકારા અિનયિમત થયાઃ ઓહ… માય ગોડ…! કોકપીટનો દરવાજો ખોલવા એણે જોર અજમાT�ુ ં

પણ દરવાજો ટસનો મસ ન થયો. ફર� એક વાર એણે Uયzન કય{. vલાઉઝમા ંબનાવેલ નાના પાઉચમાથંી Vમાટ7  

ડ�કૉડર કાડ7 કાઢ� એણે કોકપીટના ³ાર પાસેથી પસાર કય{. લૉક �ડકોડ થઈ જતા સહ�જ જોર લગાવતા જ એ dલૂી 

ગ�ુ.ં એની નજર સીધી જ કો. પાયલટ અશોક અરોરા પર પડ�…! એ ચમક� ગઈ…! અશોકની ડોક વળ� ગઈ 

હતી…અને એPુ ંમા�ુ ંછાતી તરફ આગળ નમી ગ�ુ ંહ& ુ…ં! એ બેહોશ હતો…! ઓહ…! એણે કp^ટન ફરહાન તરફ નજર 

કર�, એ બરાબર હતો!! 

‘Tહોટ ઇસ ગોÊગ ઑન…? કp^ટન ફરહાન અલી??’ 

‘�.ુ.???’ ફરહાને એકદમ ચમક�ને િશવાની તરફ િનહાx�ુ,ં ‘હાઊ �ુ � ુગેન ઈન કૉકિપટ…?’ 

‘Tહોટ ઇસ ગોÊગ ઑન…?’ િશવાની વાઘણની oમ બરાડ�. ફરહાનની ભાવ|Kૂય rખોમા ં શયતાન રમતો 

હતોઃ આ માણસ આ…વો…?!! 

‘ગેટ ર�©� �ુ ગો �ુ જSત િવથ મી…!’ ફરહાનનો અવાજ Eણે અવકાશમાથંી આવી રZો હતો. 

‘Tહો...ઓ…ટ…??’ િશવાની બરાડ�, ‘વેઈક અપ…અરોરા…!! વેઈક અપ…!!’ િશવાની અશોક અરોરાની ન�ક 

સરક�. અરોરાના બાલ પકડ� એPુ ંિનજ¡વ મા�ુ ંએણે હલાT�ુ…ં 

‘Tહો જહSમમj E Dકૂા હ�…હમને પહkચા �દયા…!’ 

‘Tહો...ઓ…ટ…??’ િશવાની માની શકતી જ ન હતી ક� ફરહાન આqુ ં કર�…! હવે િશવાનીને -યાલ આTયો ક� 

િવમાને o �ૂબક� માર�લ એ એર પૉક�ટને કારણે નહોતી. પણ કp^ટન ફરહાન અને અરોરા વ=ચે થયેલ ઝપાઝપીને કારણે 

હતોઃ ઓ માય ગોડ…!! ફરહાને અરોરાને પતાવી દ�ધો!! 

‘ય…સ…! હ� ઈસ ડ�ડ…!’ 

‘sા…?’િશવાનીએ સાડ� _ચી કર�. ફરહાને િશવાનીને સાડ� _ચી કરતા િનહાળ� િવQૃત હસીને ક%ુ,ં ‘&ઝૂે અબ 

ભી સેhસ કરના હ� જબ હમj Eના હ� જSતમj…!’ 

િશવાનીની જમણી Eંઘ સાથે સાયલસંરવાળ� કોIટ-45 બાધેંલ હતી તો ડાબી Eંઘે Qુશળતા )વૂ7ક નાનકડ� 

Vટન ગન લગાવેલ હતી. એના જમણા હાથમા ંVટનગન આવી ગઈ હતી. હા, િશવાની એક કમાKડો હતી…ભારતીય વા� ુ

સૈનાની ��ઇKડ કમાKડો…! 

પોતાની �નૂમા ંજ ફરહાન મVત રહ� બબડતો હતો, ‘મ�રયમક� મોતકા ક² હમે અદા કરના હ�…!’ એની નજર 

િશવાની પર નહોતી. ‘અવકાશના >ધકારમા ંિનહાળ� એ બોલી રZો હતો, ‘ હમ સબ મરને વાલે હ�..!’ પાગલની માફક 

એ બબડતો હતો, ‘હમને ઓટો પાયલટ પર �પીએસમj ટાગfટ લૉક કર �દયા હ� તાર)રુ એટોિમક �રએhટર…! તબાહ� 

મચ Eને વાલી હ�…સાર�  �હÃVતાનમj…તબાહ�…હ�…તબાહ�…! કયામત…કયામત…!!’ ફરહાને િવQૃિતથી અ¢ હાVય ક�ુ�.’ 

અને હસતા હસતા એણે એના હાથના પEં એની ટ�વ ;જુબ ચહ�રા પર ફ�રવવાની શLઆત કર� ક� એના હાથ એના 

ચહ�રા પર જ થી� ગયા…!! 

િશવાની એની પાછળ સરક� આવી હતી અને એના ડાબા કાન નીચે ગરદન પર એણે Vટન ગન ;કૂ� ��ગર 

દબાવી જ દ��ુ…ં! ફરહાનને એક લાખ વોIટ કરંટનો જોરદાર rચકો લા4યો…! એ તરત ;તૃUાય થઈ ગયો…. િશવાની 

આqુ ંકરશે એની કIપનામા ંજ નહો& ુ…ં! િશવાની તરફ જોવાની એણે દરકાર ન કર� એ એને બ~ ુજ ભાર� પડ� ગઈ…! 

ફરહાને �ાઉKડ કK�ોલ સાથે સપંક7 માટ�ની \િુવધા જ બધં કર� દ�ધી હતી અને એ કારણે mલાઇટ 9W0228 રડાર 

પરથી અWૃ�ય થઈ ગઈ…એ શકંાVપદ હ& ુ ં અને એટલે જ �ાઉKડ કK�ોલે Vમાટ7  ફોનથી કમાKડો િશવાનીને ચેતવી 



 

13 

http://natvermehta.wordpress.com                                                                                         ‘� ુક�ન �ુ ઈટ….!!’ 
 

દ�ધી…! `Vુસાથી પાગલ િશવાનીએ ફર� વાર ફરહાનને કપાળે Vટન ગન અડાડ� એક ઓર rચકો આ^યો. બે બે 

વારના જોરદાર વીજળ�ક rચકાને કારણે ફરહાન બેહોશ થઈ ગયો. િશવાનીએ સીટ બેIટ છોડ� પાયલટની િસટ પરથી 

એને ફરસ પર ફગંોxયો…એના `ુ̂ તભાગમા ંબે વાર જોરદાર લાત માર�ઃ આવા શ-સ સાથે એણે શર�ર \ખુ ભોગT�ુ ં

હ& ુ…ં!!?? િશવાનીના ખાસ બનાવેલ અણીદાર |ઝુના Uહારને કારણે ફરહાનPુ ંqષૃણ ફાટ� ગ�ુ.ં એને rત�રક રhત 

Íાવ થવા લા4યો. અને અસZ પીડાથી ફરહાન કણસવા લા4યો. એક સાથે હEરો વCછ� ડખંી રZા હતા ફરહાનને…! 

‘ઓ માય ગોડ… ઓ માય ગોડ… ઓ માય ગોડ…!’ 

િવમાન એકધાર� _ચાઈ `મુાવી ર%ુ ંહ& ુ ંએ િશવાની એ મહ�\સૂ ક�ુ�. 

‘હવે…? ઓ પા�ું રંગા…હ�Iપ મી…હ�Iપ મી…!’ બબડતી િશવાની પાયલટની સીટ પર ગોઠવાઈ… ‘વી હ�વ અ 

Uૉvલેમ…!’ પીએ િસ}Vટમ તરત જ એણે ;સુાફરોને ચેતTયા, ‘^લી..ઈ…સ, એવર� વન ટ�ઈક યોર સીટ એKડ ફાસન યોર 

સીટબૅIટ…^લીઝ…!!’ એ બોલતી હતી પણ એના બSે હાથ ફટાફટ ચાલતા હતા... િવમાન પર કK�ોલ મેળવવાની 

તજવીજ ચાi ુજ કર� દ�ધી હતી એણે…!! ફરહાને તારા)રુ અ� ુિવÎતુ મથકના ;-ુય �રએhટર સાથે ૩૫,૦૦૦ ગેલન 

પે�ોલ ભર�લ ૨૪૦ ટનPુ ં િવમાન ભટકાવવાની )રુ� તૈયાર� કર� દ�ધી હતી…! જો એમ થાય તો અ� ુ �રએhટર ફાટ� 

અ� ુ બૉaબની માફક અને આખા ભારતમા ં તબાહ� મચી Eય…! ર��ડયેશન ફ�લાઈ Eય…! કરોડો લોકો મર� 

Eય…!!અડધો દ�શ ખલાસ થઈ Eય….! 

‘ઓ માય ગોડ… ઓ માય ગોડ… ઓ માય ગોડ…!’ િશવાની ફટાફટ Xુદા Xુદા બટનો દબાવતી જતી હતી. 

િવમાન હાલક ડોલક થ&ુ ંહ& ુ…ં અને કોકપીટનો દરવાજો ફર� બધં થઈ ગયો…! સામે કK�ોલ પેનલ પર અસ-ંય અલગ 

અલગ wVવચો હતી…ડાયલો હતા…Eત Eતના ઈKડ�ક�ટરો હતા..એમાનંા o એ Eણતી હતી એ એણે ચકાસવા માડંyા. 

એને }Vટa�લુેટર પર સો કલાક એર બસ ૩૩૦-૨૦૦ ઊડાડવાની તાRલમ આપવામા ં આવેલ હતી પણ }Vટa�લુેટર 

નહો& ુ.ં સાચે સાDુ ં ^લેઇન હ& ુ…ં૨૫૦ પેસેKજર હતા… અને ટાગfટ હ& ુ ં તારા)રુ એટોિમક �રએhટર…! અને �ાઉKડ 

કK�ોલ સાથે કોઈ જ સપંક7 નહતો…!! 

‘આIફા નાઈન…! આ…Iફા ના..ઈ…ન…!’ �ાઉKડ કK�ોલ સાથે સપંક7 માટ�P ુ ં બટન દબાઈ જતા અને એ 

કાય7રત થતા સપંક7 થઈ ગયો… 

‘મે..ડ�..!’ િશવાનીના �વમા ં�વ આTયો…’ મે…ડ�…! આIફા નાઈન �રપૉ�ટÆગ.. ઓ…વ…ર’’ 

‘આIફા નાઈન.. વોટ ઇસ ગોÊગ ઓન…? sા ગરબડ હ�…?’ 

‘મે..ડ�...! મે..ડ�...!’ િશવાનીએ માઈ°ોફોન કાને ભેરવી માઉથિપસમા ં ક%ુ,ં ‘કમાKડો િશવાની �રપૉ�ટÆગ…! 

ઓ…વ…ર’ 

‘Tહોટ રkગ…? ઓવર…!’ 

‘કp^ટન ફરહાન બે��ઈડ…વો સાલા ગ�ાર નીકલા…! હ� �કIડ અશોક અરોરા…! બટ નાઊ હ� ઇસ  અKડર માય 

કK�ોલ...! હ� ઈસ નોટ કોઑપર��ટlગ…! ઓવર…” 

‘ઓક�…’ 

‘આઈ નીડ હ�Iપ… �ુ mલાઈ ઓર લેKડ…!’ 

‘િવ આર ર�ડ�…! �ાય �ુ ગો અપ whવકલી… ઓ…વ…ર….!’ �ાઉKડ કK�ોલ પરથી મદદ મળવાની આશાથી 

િશવાનીને થોડ� રાહત થઈ…! 

‘હા…ઊ..?’ 
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નીચેથી થોડા \ચૂનો આTયા. િશવાનીએ એ Uમાણે Uયાસ કયા7…! ઓIટ�મીટર પર ઝડપથી _ચાઈ ઘટ� રહ� 

હતી… 

‘ટાગfટ ઇસ તારા)રુ એટોિમક �રએhટર…!’િશવાની Uયાસ વધારતા ક%ુ,ં ‘આઈ મVટ �ુ સમિથlગ… ^લીઝ 

હ�Iપ... હ�Iપ…!’ 

‘ઓહ…માય ગોડ…!!’ નીચેથી અવાજ આTયો, ‘કમાKડો…ગેટ ઓન મૅK�અુલ…! ^લેન કો મૅK�અુલ પર લે 

લો…જIદ�..જIદ�…કરો….ટાઈમ ન�હl હ�… whવક…whવક…!’ 

‘ક�સે…? મૅK�અુલ પર ક�સે iુ.ં બતાઓ…!’ 

નીચેથી \ચૂનો આTયા. િશવાનીએ એ ;જુબ ક�ુ�. પણ ફરહાને પાસવડ7 Uૉટ�hટ�ડ ઓટો પાયલટ કર� દ�ધેલ 

અને પાસવડ7 બદલી નાખંેલ એટલે ઑટો પાયલટમાથંી િવમાન બહાર આવી જ ન શક�…! 

‘ઓ માય ગોડ…!!’ ઓ�ર�નલ સાચો પાસવડ7 નીચેથી આTયો તે એKટર કરતા પણ મૅK�અુલ ન થતા િવમાન 

પર કK�ોલ ન જ આTયો. અને િવમાન ધસી ર%ુ ંહ& ુ ંમોતના ગોળાની oમ તારા)રુ અ� ુ�રએhટર સાથે ભટકાવા… 

‘�ાય સમ K� ુપાસવડ7… ^લીઝ..whવક…whવક…!’ નીચેથી દબાણ વધી ર%ુ ંહ& ુ.ં 

િશવાનીએ નવા નવા પાસવડ7 એKટર કરવા માડંyા. પણ એક પણ કામ આવતો ન હતા… 

ફરહાનને થો�ુ ંથો�ુ ંભાન આવવા માડંB ુ ંહ& ુ.ં. `ુ̂ તભાગ પકડ� સાતડાની માફક વાકંો વળ� એ કણસતો હતો… 

‘વોટ ઇસ પાસવડ7??’ િશવાની બરાડ�, ‘� ુસન ઑફ બીચ…વોટ ઇસ પાસવડ7…?’ વાત કરતા કરતા એ નવા 

નવા પાસવડ7 તો એKટર કયf જ જતી હતી… પાયલટની સીટ પરથી એ સહ�જ ઊભી થઈ વોટર હોIડરમા ંિમનરલ વોટર 

ભર�લ હતી એ બોટલ ઉપાડ� એણે ફરહાન aહk પર ઠાલવી દ�ધી… ‘� ુબાVટડ7…. ^લીઝ wVપક અપ…ફોર ગોડ સેક… 

^લીઝ…વોટ ઇસ યોર પાસવડ7…??’ 

ઠ�ું ં પાણી aહk પર પડવાથી ફરહાનને થો�ુ ં ભાન આવ&ુ ં હોય એમ લા4�ુ.ં એ લવારા કરવા લા4યો, 

‘મ�રયમ…મ�રયમ… હમ આ રહ� હ� &ઝુે િમલને…મેર� ^યાર� બહન મ�રયમ!! દ�ખ હમને આપક� dનૂકા ક�સા બદલા 

Rલયા…? તબાહ� મચાદ�..હમને…તેર� Rલયે…મ�રયમ…!’ 

‘� ુ હ�વ ઓKલી �ુ િમિનટ…કમાKડો િશવાની…ઓKલી દો િમિનટ બાક� હ�…Qુછ કરો…વરના સબ માર� 

Eયjગે…દ�શ બરબાદ હો Eયેગા…!’ 

િવમાન ધસી ર%ુ ંહ&ઃુ યમરાજના પાગલ થઈ ગયેલ પાડાની માફક તારા)રુ અ� ુવીજળ� મથક તરફ…! 

િશવાનીના ધબકારા પણ વધી રZા હતા. એને લાગ&ુ ંહ& ુ ંક� એની છાતી ફાટ� પડશે...એણે _ડો 5ાસ લઈ 

ટાઈપ ક�ુ7ઃ mariam અને Åજૂતા હાથે એKટરPુ ંબટન દબાT�ુ…ંઅને િવમાન મૅK�અુલ પર આવી ગ�ુ…ં! એ દરaયાન 

િવમાને સાર� એવી _ચાઈ `મુાવી દ�ધી હતી…! સ~ુ Uથમ તો િશવાનીએ િવમાનની �દશા જ બદલી નાખંી…! oથી 

િવમાન એટોિમક �રએhટર સાથે સીધે સી�ુ ંન ભટકાય… સહ�જ રા� થતા એણે માઉથિપસમા ંક%ુ,ં ‘આઈ ગોટ ઈટ…!! 

આઈ ગોટ ઈટ…!! વેસIસ ઇસ ઈન માય કK�ોલ…! આઈ ગોટ ઈટ…!!  આઈ વોKટ �ુ ગો અપ…! હાઉ ક�ન.. હાઊ.. 

ઓવર…!’ 

નીચેથી \ચૂનો આTયા. િશવાનીએ એ ;જુબ ક�ુ�. િવમાન નીચે તરફ ધસી ર%ુ ંહ& ુ.ં 

‘આઈ કાKટ…’લગભગ રડ� પડતા િશવાની બોલી, ‘મj ઉપર ન�હl E શકતી…! આઈ કાKટ…’ 

‘�ુ�ુ�ુ� ુ ક�ન �ુ ઈટક�ન �ુ ઈટક�ન �ુ ઈટક�ન �ુ ઈટ…કમાKડો…’ હવે િશવાનીને ��ઇિનlગ આપનાર કન7લ જસિવlદરિસlઘ નLIલા �ાઉKડ કK�ોલમા ં

એમની ર�સ« ુટ�મ સાથે આવી ગયા હતા, ‘ઓKલી � ુક�ન �ુ ઈટ..માય �ડયર િશવાની…!!’ 



 

15 

http://natvermehta.wordpress.com                                                                                         ‘� ુક�ન �ુ ઈટ….!!’ 
 

‘જય �હlદ સર…!!’ 

‘જય �હlદ ટાઈ�ેસ…!’ કમાKડોની આકર� તાRલમ વખતે િશવાનીને કન7લ ટાઈ�ેસ કહ�તા હતા, ‘Rલસન…ધેર 

ઈસ િમડલ Vટ�ક…vI�…ુઈન ધ િમડલ ઑફ કpRબન…)લુ ઈટ અપ…vI�…ુક�ન � ુ િસ ઈટ..)લુ…)લુ… �ાય 

ઈટ…નાઊ..� ુક�ન…!’ 

કન7લ જસિવlદરસીઘે સચોટ \ચૂનો આપવા માડંyા. એમની હાજર�થી જ િશવાનીનો આzમિવ5ાસ બેવડાયો. 

િશવાનીએ બળ કર� vI� ુ}Vટક ઉપરની તરફ ખjચી…અને એટલે ^લેનPુ ંઅધઃપતન અટક� ગ�ુ.ં અને જરા હાલક ડોલક 

થઈ એ સીધી સમR�િતજ ગિતમા ંઆવી ગ�ુ.ં 

‘યસ.. નાઊ આઈ એમ નોટ ફોલCગ ડાઉન…’ િશવાનીનો ઉzસાહ વcયો. પણ એ બ~ ુન ટsો. કારણ ક� િવમાન 

હવે તારા)રુ વીજળ� મથકના નો mલાય ઝોનમા ં બ~ ુ નીચી _ચાઈએ ઊડ� ર%ુ ં હ& ુ.ં અને એમ થવાને કારણે 

�રએhટરના ર�ણ માટ� રાખવામા ં આવેલ એર �ડફ�Kસ રોક�ટ UણાRલ કાયા7wKવત થઈ ગઈ…કારણ ક� આ તારા)રુ 

અ�મુથક પર એક હવાઈ ~ુમલો જ હતો. નીચેથી એક િવમાનિવરોધી તોપ �ટ� અને એક રોક�ટ mલાઇટ 9W0228 

બાXુમાથંી Ï…ઊ…ઊ…ઊ…મ કર& ુ ંપસાર થઈ ગ�ુ…ંએની તણખા ધરાવતી ) ૂછંડ� >ધકારમા ં િશવાનીએ જોઈ અને 

એ ચkક� ઊઠ�..અને બરાડ�… ‘Vટોપ ધ ફાય�રlગ સર…ધે આર ફાય�રlગ અસ…!’ 

‘Vટોપ ધ ડ�મ ફાય�રlગ…’ કન7લ જસિવlદર િસlઘે િસlહ ગ²ના કર� કોઈને આદ�શ આ^યો. ખર�ખર તો આ વાત 

એમના મનમાથંી નીકળ� જ ગઈ હતી એનો હવે એમને અફસોસ થવા લા4યો… 

ઝોલા ખા& ુિશવાનીPુ ં^લેઇન તારા)રુ અ�િુવÎતુ મથક પર ઊડ� ર%ુ ંહ& ુ.ં પેસેKજર ડરના માયા7 સહમી ગયા 

હતા. ચીસાચીસ કર� રZા હતા. નીચે તારા)રુ મથકની લાઈટ દ�ખાઈ રહ� હતી. પણ હવે |ુ…ં? 

‘સર! નાઉ વોટ…??’ િશવાની ^લેઇન પર કા2 ુમેળવાની )રુ� કોિશશ કર� રહ� હતી. 

એટલામા ંજ નીચેથી િવમાન િવરોધી તોપમાથંી વÐટ�લ એક રોક�ટ mલાઇટ 9W0228ની જમણી પાખંને છેડ� 

જરાક ઘસરકો કર� ગ�ુ.ં એ કારણે જમણી પાખંને છેડ� આગ પકડ� લીધી…! િવમાન ડાબી તરફ સહ�જ નમી ફર� 

લેવલમા ંઆવી ગ�ુ.ં 

‘આઈ એમ શોટ…ડ�…એ…મ…!!’ િશવાની ડરની માર� બરાડ�, ‘આઈ એમ શોટ…’ 

િવમાનમા ં;સુાફરો ચીસો પાડવા લા4યા. િવમાન થો�ુ ંવધાર� હાલક ડોલક થ&ુ ંહોય એમ લા4�ુ.ં 

‘^લીઝ બી િસટ�ડ… બી િસટ�ડ…’ િશવાનીએ પીએ િસ}Vટમ પર Uવાસીઓને િવનિંત કર� �ાઉKડ સાથે વાતા7લાપ 

શL કય{, ‘નાઉ આઈ એમ શોટ…આઈ એમ શોટ ઓન ધ એKડ ઑફ રાઇટ િવKગ… આઈ ગોટ ફાયર…આઈ નીડ �ુ ગેટ 

ડાઉન એની હાઉ…આઈ એમ શોટ…!! આઈ નીડ �ુ લેKડ નાઉ…’ નાઉ શvદ પર ભાર આપતા િશવાનીએ ^લેઇન કા2મૂા ં

રાખતા િવચા�ુ7ઃ હાઉ…?? હાઉ ક�ન આઈ લેKડ નાઉ…? હાઉ…?? એ હવે મનોમન ડર� ગઈ હતી. એ Eણી ગઈ હતી ક� 

તારા)રુ અ� ુ�રએhટરને તો એ oમ તેમ બચાવી શક� હતી…પણ…હવે…મોત િસવાય બીજો કોઈ આરો ન હતો…એક 

સામટા અઢ�સો ;સુાફરો… ઓહ… ગોડ…એણે એક Qૃcધ નજર ફરહાન તરફ નાખંી o અધ7 બેહોશ અવVથામા ંલવારો 

કર� રZો હતો. કણસી રZો હતો.. 

‘� ુક�ન �ુ ઈટ…!’ જસિવlદરિસlઘનો આદ�શ જ આTયો, ‘માય �ડયર િશવાની � ુઆર કમાKડો… Hેવ કમાKડો, 

માય ટાય�ેસ � ુિવલ લેKડ.. Vયોર લેKડ…’ 

િવમાન ઊડવાને કારણે હવા લાગવાથી જમણી પાખંે ભડકો નાનો મોટો થતો હતો. અને િવમાન ડાબે પડખે 

થો�ુ ંનમી ગ�ુ ંહ& ુ.ં અને થો�ુ ંચ°ાકાર� ઊડ� ર%ુ ંહ& ુ.ં 
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‘રાઈટ નાઉ… િશવાની… �ે¥�અુલી એટ �વેKટ� ડ��ી RHlગ ^લેઇન લોવર એRલવેશન…! Rગયર ઇસ ઇન ધ 

િમડલ… � ુનો..ધેટ…� ુનો..! � ુક�ન �ુ ઈટ…’ જસિવlદરિસlઘે સયંત Vવર� િશવાનીને માગ7દશ7ન આપવા માડંB ુ,ં ‘ ડોKટ 

વર� એબાઉટ ફાયર..ઈટ ઈસ એ�ટરનલ…ઓનલી…! � ુઆર ગોઈKગ �ુ લેKડ ઓન હોલી વોટર ઑફ અર�Rબયન 

િસ…અર�Rબયન સ;�ુકા પાની &ઝુે બચાયેગા બેટ�… RHlગ �વેKટ� �ડ�ી ડાઉન એKડ મેઈક રાઈટ એટ �ફફ�ટન…! માય 

ટાય�ેસ મેઈક રાઈટ એટ �ફફ�ટન નાઉ…એKડ � ુ િવલ સેઈફલી લેKડ ઓન હોલી વોટર ઓફ અર�Rબયન િસ…�ુ � ુ

અKડરVટ�Kડ…?’ 

‘યસ સર…!!બટ વો..ટ…ર…??’ િશવાનીએ એમના કZા ;જુબ કરતા ક%ુ,ં 

‘વોટર િવલ બી ઈRઝ એKડ સેફર ફોર �…ુ’ 

િશવાનીએ dદુને ક%ઃુ િશq,ુ � ુક�ન �ુ ઈટ…^લેઈન ધીમે ધીમે નીચે આવવા માડંB ુ.ં મળVક�ના >ધારામા ંકંઈ 

નજર આવ&ુ ંનહ& ુ.ં બSે હાથે એણે લે}Kડ±ગ Rગયર પકડ� રા-�ુ ં હ& ુ ંઅને એ ધીમે ધીમે િવમાનને નીચે લાવી રહ� 

હતી. ^લેઇન Åજૂ& ુહ& ુ…ંગમે તે થઈ શક�...એને એકદમ cયાનમા ંઆT�ુ ંક� પેસjજરોને તો Eણ કરવી જLર� હતી, ‘િવ 

આર ગોÊગ �ુ લેKડ ઓન વોટર ઑફ અર�Rબયન િસ…ઈટ ઈસ એન ઇમ²Kસી લે}Kડગ…^લેઇન હ�સ કpપેિસટ� �ુ 

wVવમ…પાની પે તૈર શકતા હ�…! ^લીઝ કોઑપર�ટ િવથ અસ �ુ સેવ અવર લાઈTસ…!’ હXુ તો એ વાs )*ંુુ કર� એ 

પહ�લા ંતો િવમાનની ) ૂછંડ� અર�Rબયન સ;�ુના પાણીને અડ�…અને િવમાન Uિત ધ�ાથી હવામા ંસહ�જ ઊછx�ુ…ં! 

િશવાનીએ લે}Kડગ Rગયર કસીને પકડ� રાખેલ પણ આ બધી ધમાલમા ંએ સીટ બેIટ બાધંવાPુ ંતો વીસર� જ ગયેલ 

એટલે એ ફગંોળાઈ…પણ Rગયર ન છોડBુ ંઅને Ëોટલ RબલQુલ બધં કર� દઈ બળ)વૂ7ક લે}Kડગ Rગયર ઉપર તરફ 

સહ�જ ખjચી રા-�ુ.ં લગભગ ચાલીસ સેકKડ બાદ આdુ ં િવમાન દ�રયાના પાણીની સપાટ� પર આશર� એકસો વીસ 

માઈલની ઝડપે સરકવા લા4�ુ…ં!! દ�રયામા ંમોટા મોટા મોEં ઊછxયા. િવમાનના બSે એ¯Kજનો પાણી ભરાઈ જવાને 

કારણે એ તરત બધં થઈ ગયા. જમણી પાખંે લાગેલ આગ પણ દ�રયાના પાણીને કારણે હોલવાઈ ગઈ. બે-�ણ માઈલ 

સરક�ને િવમાન ઊ¾ુ ંરહ� ગ�ુ…ં તરવા લા4�ુ…ં!! 

‘ઓહ…માય ગોડ…!! ઓહ…માય ગોડ…!! ઓહ…માય ગોડ…!!’ િશવાની માની શકતી જ ન હતી ક� ^લેઇન 

લેKડ થઈ ગ�ુ ંછે… 

ભારતીય નૌસૈનાની બચાવ નૌકાઓએ િવમાનને ઘેર� લી�ુ.ં કૉVટ ગાડ7ના ચોપરોએ mલડ લાઈટ ફકવા 

માડં�…! વીસ oટલા કમાKડો અને ચાર તબીબોની �કૂડ� િવમાનમા ંધસી આવી…િવમાન �ૂબી ન Eય એ માટ� hલેaપ 

લગાવી બોયા ંબાધંવામા ંઆTયા. અને zવરાથી એક પછ� એક પેસેKજરોને કાળ�)વુ7ક ઊતાર� નૌકાઓમા ંચઢાવવામા ં

આTયા. િશવાની પાયલટની સીટ પર બેસી રડ� રહ� હતી…Åસૂક�… Åસૂક�…! પણ એના એ r\ઓુમા ંખારાશ ન હતી…! 

એ r\ ુહષ7ના હતા…િવજયના હતા… આનદંના હતા…! લગભગ આdુ ં િવમાન ખાલી થઈ ગ�ુ.ં ફરહાનના aહk પર 

િશવાની � ૂકં�, ‘ગ�ાર…! દ�શ �ોહ�…!!’ એના બSે હાથ પાછળ લઈ જઈ એણે હાથકડ� પહ�રાવી. એ હXુ ફરસ પર પડ� 

કણસી રZો હતો…એના ગાલે બે સણસણતા તમાચા માયા7 િશવાનીએ. 

એટલામા ંજ િશવાની પાસે કન7લ જસિવlદરિસlઘ નLIલા Uગટ થયા અને િશવાને એ Tહાલ)વૂ7ક ભેટ� પડyા. 

એમની rખોમા ંપણ r\ ુહતા, ‘આઈ નો ઓKલી � ુક�ન �ુ ઈટ..એKડ માય Hેવ કમાKડો � ુડ�ડ ઈટ…આઈ એમ વેર� 

Uાઉડ ઑફ �…ુટાય�ેસ…!’ 

અર�Rબયન સ;�ુના )વૂા7કાશમા ં\રૂજ સહ�જ ડો�ક�ુ ંકર� િશવાનીને જોઈ રZો હતો… 

(સમા^ત) 
 


