
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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પાકિસ્ાનીઓ જમ્મુના છામ્બ ક્ષેત્ર પર જ્બરજસ્ 
હલ્લો લાવ્ાાં હ્ાાં અનષે ભાર્ી્ સષેના ્ષે હમુ્લાનષે 

પ્રભાવી રી્ષે ખાળી ન શિ્ી હ્ી. પાકિસ્ાનનલો ડલોળલો હં્ષેશાાં 
છામ્બ પર ્ાંડા્ષેલલો રહે્લો, િે્ િે છામ્બની સહેજ પવૂ્વ ્રફ 
પસાર થ્ાાં જમ્મુ-પૂાંચ ધલોરી ્ાર્વનષે િાપી નાખવા્ાાં આવષે 
્લો િાશ્ીર સાવ છૂટમુાં પડી જા્ ્ષે્ હ્મુાં. (જમુઓ નિશલો.) 
૧૯૬પ્ાાં પણ પાિ લશિરે પહેલમુાં આક્ર્ણ છામ્બ પર િરેલમુાં 
અનષે ત્ારે ્ાહ્ા ખાન લષેફટનનટ-જનરલ ્રીિે એ સૈન્ના 
િ્ાનનડાંર ઑકફસર હ્ા. ભાર્ી્ વા્મુસષેનાએ આપણા 
જવાનલો ્ાટે આિાશી છત્ર પૂરાં પાડ્ા ્ાટે જષે ચાર વામપા્ર 
ફાઇટર જષેટ ્લોિલ્ાાં એ ચારે્ નષે પાકિસ્ાનષે એનનટ-અૅરક્રાફટ 
્લોપ વડષે ફૂંિી દીધાાં હ્ાાં. 

નોંધવા જષેવમુાં છે િે છામ્બનમુાં અનસ્તવ ્ાત્ર સારી પષેઠે 
વસષેલા રા્ ્રીિેનમુાં અનષે િાશ્ીરના અ્મુિ નિશાઓ્ાાં 
્ષે જોવા પણ ્ળે નહહ. આ્ છ્ાાં ્ષેનમુાં ભૌરલોહલિ સથાન 
આક્ર્ણખલોરલો ્ાટે એિદ્ ્ાફિસરનમુાં હલોવાનષે િારણષે 
ભૂ્િાળ્ાાં અૅલષેિ�ઝાનડર ધ ગ્ષેટ, ્ મુહમ્દ રઝની, નાકદરશાહ, 
્બા્બર, ્ૈ્ૂર ્થા અહ્દશાહ અબદાલી જષેવા હમુ્લાખલોરલો 
છામ્બના ્ારગે ભાર્ પર ચડી આવ્ા હ્ા. ૧૯૬પ્ાાં ત્ાાં 
ખૂાંખાર જાંર ખષેલા્લો હ્લો, જષે્ાાં પમુષિળ ભલોર આપીનષે ભાર્ષે 
છામ્બનલો ૪૯૦ ચલોરસ કિલલો્ીટર જષેટલલો પ્રદેશ જી્ી લીધલો 
હ્લો. હવજ્ ્ષેળવ્ા પછી ્ષે પ્રદેશનષે ભાર્ષે હરરીઝ જ્લો 
ન િરવલો જોઇએ, છ્ાાં ્ાશિંદના િરાર વખ્ષે ્તિાલીન 
વડા પ્રધાન લાલ્બહાદમુર શાસત્રીએ છામ્બનલો હવસ્ાર જનરલ 
અ્મુ્બખાનનષે પાછલો આપી દીધલો. 

શાસત્રીજીની ્ષે અક્મ્ ભમુલ હ્ી, જષેનષે લીધષે ભાર્ી્ 
લશિર્ાાં સખ્ આક્રલોશ ફેલા્લો હ્લો. નારકરિ સત્ા 
ભાર્ના રાજ્્બાંધારણ ્મુજ્બ સવવોપકર લષેખા્, ્ષેથી 
અફસરલો િે જવાનલો પલો્ાનલો રમુસસલો જાહેર્ાાં વ્ક્ત િરી 
શક્ા નહહ. વળી ્ાશિંદ્ાાં જ શાસત્રીજીનમુાં અિાળ મૃત મ્ુ 
થ્ાાં દેશ્ાાં ર્રીનીનમુાં જષે વા્ાવરણ પષેદા થ્મુાં ્ષેણષે (િદાહપ 
ન િરવા જષેવા) ્ાશિંદ િરારનષે બ્ષેિગ્ાઉનડ્ાાં સથાનાાં્કર્ 
િરી દીધા. આ િરારના અનવ ષ્ે હાજી પીરનલો વ્ૂહાત્િ રી્ષે 

અત્ાં્ ્હત્વનલો િે પછી એ્ િહલો િે િાશ્ીરની જીવાદલોરી 
્રીિેનલો ઘાટ પણ શત્રમુનષે પાછલો સમુપર્ િરા્લો એ પણ જષેવી 
્ષેવી ભમુલ ન હ્ી. 

શાસત્રીજી આટલી હદે ન્્મુાં જોખવાનમુાં િારણ ન હ્મુાં. 
્હારાજ્લોના દ્બાણ સા્ષે ્ ષેઓ અડર રહ્ા હલો્ અનષે ્ ષે ્ ાટે 
િરલોડલો ભાર્ી્ પ્રજાજનલોનલો સાથ ્ાગ્લો હલો્ ્લો એ ્ળી 
રહેવાનલો હ્લો. લડાઇ દરમ્ાન ્ળ્લો પણ હ્લો. અ્ષેકરિાના 
ભાર્હવરલોધી પ્ર્મુખ હલનડન જહલોનસનષે ભાર્ પર દ્બાણ 
લાવવા આપણનષે ્ ળ્ી PL 418 (અ્ષેકરિાના Public Law 
418) હેઠળ ્ળ્ા ઘઉંનલો સપલા્ ્બાંધ ક્વો અનષે દેશ્ાાં 
અન્નસ્સ્ા જારી ત્ારે શાસત્રીજીએ સૌ પ્રજાજનલોનષે અપીલ 
િરી િે સલો્વારની સાાંજષે ભલોજન લષેવમુાં નહહ. ્ાત્ર એિ ટિંનમુાં 
ખાવાનમુાં ્ાાંડી વાળવા્ાાં આવષે ્લો પછી િશી ્મુશિેલી ન હ્ી. 
દેશભરના લલોિલોએ ‘શાસત્રી સલો્વાર’ હનષ્ાપૂવ્વિ પાળ્લો અનષે 
પ્ર્મુખ જહલોનસનષે છેવટે ન્્મુાં જોખવમુાં પડમુાં. 

છામ્બ પૂર્ી વા્ આરળ ચલાવીએ. આ ક્ષેત્રનલો જી્ા્ષેલલો 
પ્રદેશ ્ ાશિંદ ખા્ષે પાકિસ્ાનનષે વળી સમુપર્ િરી દેવા્લો ્ ષેનમુાં 

મુઝફફ રાબાદ

ઇ લામાબાદ

જેલમ 

જેલમ નદી

િચનાબ નદી

િસઆલકોટ િચક સ નેક

કારિગલ

ીનગર

પૂંચ

જ મુ-પૂંચ ધોરીમાગ

િતથવાલ

ઉરી

જ મુ

ભા  ર  ત

પા

�ક

તા

ન

યુ િવરામ ર�ખા
સરહદર�ખા

છા બ

sfxdflzgf[ hddf] ;ffyf[ Bf[0tff[ hddf]V5f}+rf dffuf:
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અત્ાં્ ્ાઠમુાં પકરણા્ ૧૯૭૧્ાાં ભાર્ી્ જવાનલોએ ્લોરચષે 
વષેઠી રહ્ા હ્ા. પમુષિળ જાનહાહન થ્ી હ્ી. અનષેિ જવાનલો 
્બૂરી રી્ષે ઘા્લ થ્ા હ્ા. અા્ છ્ાાં સરવાળે ્લો પીછેહઠ 
જ િરવી પડ્ી હ્ી. જમ્મુ-પૂાંચ ્ાર્વ જોખ્્ાાં આવી પડલો 
એ ્લો ્બહમુ ્લોટી હચાં્ા હ્ી. 

ભાર્ી્ વા્મુસષેનાએ કડસષેમ્બર ૧૩ના રલોજ પ્રારંભ્ાાં 
જાસૂસી ઉડ્ડ્નલો ્લોજ્ાાં ત્ારે જોવા ્ળ્મુાં િે છામ્બની 
સહેજ દહક્ણષે ્બમુરેઝાલ ના્ના સથળે પાિ રણરાડીઓ, 
પમુરવઠાનાાં વાહનલો ્ષે્જ ્બખ્કર્ા સૈહનિવાહિ વાહનલો 
્ાટે ્બળ્ણનલો ્લોટલો જથથલો ટાાંિીઓ્ાાં સાંગ્હહ્ હ્લો. પણ 
આપણા હનટર ્થા િેન્બષેરા હવ્ાનલોએ ્ષેના પર લરભર 
૮,૦૦૦ કિલલોગ્ા્ જષેટલા ્બલોમ્બ વરસાવી ્બળ્ણના ્્ા્ 
સટલોિનલો ફેંસલલો લાવી દીધલો. આ્ છ્ાાં પાકિસ્ાનનમુાં સૈન્નમુાં 
પલ્મુાં છેવટે ્લો ભારે જ રહ્ાં. ્ાશિદં િરારની ્બહમુ આિરી 
કિં્્ આપણા જવાનલો ચૂિવી રહ્ા હ્ા. 

િરાાંચી નજીિના ્બકદન અૅર્બષેઝ પરથી રવાના થ્ષેલા 
પાિ અૅર ફલોસ્વના ્બષે F-104 Starfighters દકર્ા ઉપર 
્બહમુ નીચી સપાટીએ ઉડ્ડ્ન િર્ાાં જા્નરર પર અૅટેિ ્ાટે 
આવ્ાાં. ઉડ્ડ્નનમુાં લષેવલ નીચમુાં રાખ્મુાં, જષેથી રેડાર્ાાં ્ષે્નમુાં 
આર્ન પિડા્ નહહ. દકર્ાિાાંઠલો નજીિ આવ્લો ત્ારે 
્બન્નષે હવ્ાનલોએ પલો્પલો્ાના ્લોરા ઊાંચક્ા અનષે જા્નરર 
અૅર્બષેઝ પર ્રાપ ્ારવા ઊાંચષે ચડાાં. ભાર્ના સમુખદ્લોરષે  
MiG-21 ફાઇટર-ઇનટરસષેપટર પલષેન એ વખ્ષે આિાશ્ાાં 
પષેટ્લોહલાંર િરી રહ્ાાં હ્ાાં. આ પ્રિારનાાં હવ્ાનલો ભાર્્ાાં 
ભલષે હવવાદાસપદ રણા્ાાં હલો્, પરં્મુ દમુશ્ન પલષેનનષે આાં્રી 
(એટલષે િે ઇનટરસષેપટ / intercept િરી) ફૂિંી દેવા્ાાં ્ષેઓ 
જષે ફૂલપ્રૂફ ભૂહ્િા અદા િરે ્ષેની હ્સાલ નહહ. (સલોહવ્્ 

રહશ્ાએ એટલષે જ ૧૦,૦૦૦ 
િર્ાાં વધમુ સાંખ્ા્ાાં MiG-
21 ્બનાવ્ાાં હ્ાાં.) આ 
સાંત્રી પલષેનનષે જો્ાવેં્ દમુશ્ન 
પાઇલટલોએ જા્નરર પર 
અૅટેિ િરવાનમુાં ્ાાંડી વાળ મ્ુાં 
અનષે પલો્ષે ઝડપભષેર સ્મુદ્ર 
્રફ પાછાાં વળ્ાાં. ભાર્ના 
ફલાઇટ-લષેફટનનટ ્બી. ્બી. 
સલોની ના્ના હવા્બાજષે 
્ષે્નલો પીછલો ક્વો. એિ 
Starfighter ્બચી નીિળ્મુાં, 
પણ ્બીજાનષે Mig-21 ના 
ફલાઇટ-લષેફટનનટ સલોનીએ 
30 mm ની ્લોપના રલોળા 
ફટિારી ફૂિંી દીધમુાં. એિ ્લોપરલોળલો િદાચ ફ્ૂઅલ ટેનિનષે 
લાગ્લો, એટલષે Starfighter ધડાિા સાથષે ફાટમુાં, ્ૂટી પડષે ્ષે 
પહેલાાં પાઇલટ ્ષેની ઇજષેકશન સીટ સહહ્ ્બહાર નીિળી 
પષેરાશૂટ વડષે સ્મુદ્ર્ાાં શાિ્કના ્ાછલીનાાં ટલોળાાં વચ્ષે ઊ્્વો. 
શી ખ્બર, અાં્ષે શમુાં ્બન્મુાં. 

પાકિસ્ાનની વા્મુસષેના ્ાટે ્બાાંરલાદેશ્ાાં પણ ૧૩્ી 
કડસષેમ્બરનલો કદવસ ્નહૂસ રહ્લો. સવારે 7:00 વાગ્ષે 
ભાર્ના ર૬ વર્ષી્ ફલાઇંર ઑકફસરનમુાં હનટર પલષેન અનષે 
શત્રમુનાાં ્બષે સષે્બર જષેટ ઢાિાના ્ાથષે આ્નષેસા્નષે આવ્ાાં. એિ 
સષે્બર જષેટ ફલાઇંર ઑકફસરના હનટરનલો હશિાર ્બન્મુાં. ્બીજા 
સષે્બર જષેટના ્લોપરલોળા હનટરનષે વાગ્ાાં. ફલાઇંર ઑકફસરે 
શત્રમુનલો િેડલો છલોડાવી પલો્ાના જખ્ી હનટરનષે ભાર્ી્ 
અૅર્બષેઝ પર ઊ્ા્મુ્વ. અૅર્બષેઝ પર જષેવમુાં ્ષેનમુાં આર્ન થ્મુાં િે 
્ર્ ્બીજાાં હનટર આિાશ્ાાં ચડાાં. કદવસ પૂરલો થ્લો ત્ાાં 
સમુધી્ાાં પાકિસ્ાનષે ૧૪ હવ્ાનલો ખલોઇ દીધાાં, જષે્ાાં ૧૦ સષે્બર 
જષેટ હ્ાાં. આ્ ્લો વા્મુસષેનાના અૅર-્ાશ્વલ દીવાનષે થલોડા 
કદવસ અરાઉ જાહેર ક્ા્વ ્મુજ્બ ્બાાંરલાદેશ્ાાં પાકિસ્ાનનમુાં 
અૅરફલોસ્વ લરભર નષ્ટ થ્મુાં હ્મુાં, પરં્ મુ જણા્ છે િે ભાંરાર 
ખા્ષે ્ાાંડવાલા્િ અ્મુિ જખ્ી પલષેનના પાટ્વસ િાઢી ્બીજા 
સષે્બર જષેટનષે દમુરસ્ િરી દેવા્ાાં હ્ાાં.

લષેફટનનટ-જનરલ સાર્હસાંહએ ્બાાંરલાદેશના ્ષેઘના 
નદીના પ હશ્ચ્ષે ટાાંરષેઇલ ખા્ષે જષે paratroopers / 
છત્રીસૈ હનિલોનષે ઉ્ા્ા્વ ્ષે્ની સાંખ્ા આશરે ૮૦૦ જષેટલી 
હ્ી. રાજધાની ઢાિાની કદશા્ાાં ્ષેઓ આરળ વધ્ા. 

જામનગરના આકાશમાં ફ્ાઇટ-્ેફટનનટ 
(વખત જતાં વવંગ કમાન્ડર) ભારત ભૂષણ 

(B.B.) સોનીએ પાકકસતાનના F-104 
સટારફાઇટરને તો્ડી પાડ્યં.

આ ફોટોગ્ાફ સટારફાઇટર તરફ ઘસી રહે્ ા સોનીના MiG-21 નો છે. 
રવશયન MiG-21ની ઝ્ડપ ક્ાકના ર,ર૦૦ કક્ોમીટર, 

એટ્ે તેનો પીછો છો્ડાવવો તે શત્્ય માટે સહે્ ી વાત નવહ.
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અરાઉ નોંધ મ્ુાં ્ષે્ જનરલ હન્ાઝીએ 
ઢાિા, િલોહ્લ્ા, હચત્ારોંર, િલોકસ ્બજાર, 
જૈસલોર વરષેરે ્ળીનષે િુલ ૧૦ શહેરલો ફર્ષે 
સૈહનિલો રાખી કિલ્ષે્બાંધી રચી હ્ી. આ 
શહેરલો જ્ાાં સમુધી પાકિસ્ાનના હાથ્ાાં 
રહે ત્ાાં સમુધી પરાજ્નલો ડર ન હ્લો. 
ઘણાખરા સહૈનિલોનષે હન્ાઝીએ ્ષે શહેરલો 
્ાટે અના્્ રાખ્ાાં, એટલષે પછી ઢાિા 
્રફ જ્ા ્ારવો પર દર થલોડા અાં્રે ્ાત્ર 
નાની પલટણલો રહી જવા પા્ી હ્ી. 
સાર્હસાંહના જવાનલો એિ પછી એિ 
પલટનનષે હરાવ્ા આરષેિૂચ િર્ાાં રહ્ા. 
ઢાિાનષે પલો્ાનમુાં લક્ાાંિ ્બનાવી સાર્હસાંહ 
લષેફટનનટ-જનરલ જરહજ્હસાંહ અરલોરાના 
આ્ષી હેડ્ક્ાટ્વસએ આપષેલા ફર્ાનનષે અવરણી રહ્ા 
હ્ા અનષે સૈન્ના નીહ્હન્્લો ્મુજ્બ ્ષે હશસ્ભાંર હ્લો. 
લષેફટનનટ-જનરલ જરહજ્હસાંહ અરલોરા ્બાાંરલાદેશ પૂર્ા 
સવવોચ્ આ્ષી િ્ાનડર હ્ા. સાર્હસાંહનષે ્ષે્ણષે ઢાિા 
્રફની િૂચ અટિાવી દેવા જણાવ્મુાં. ખમુ્ારીભ્ા્વ શબદલો્ાાં 
્ષે્નષે જવા્બ ્ળ્લોોઃ ‘Jaggi, over my dead body.’ 
આ જડ્બષેસલાિ ઉત્ર હ્લો—પછી ભલષે ્ષે્ાાં લશિરી હશસ્નમુાં 
ઉલ્ાંઘન થ્મુાં હ્મુાં. 

્બષે જણા વચ્ષે ત્ાર પછી વા્રલષેસ દ્ારા શલો વા્ા્વલાપ 
ચાલ્લો ્ષે િદી જાહેર િરાવાનમુાં ન હ્મુાં. સાર્હસાંહએ એટલી 
ચલોખવટ િરી િે ્મુદ્ધના ્ષેદાન પર ્ષેઓ િ્ાનડર હ્ા અનષે 
જષે પણ ્િ સાાંપડષે ્ષેનષે ઝડપી લષેવી એ ્ષે્ની ફરજ હ્ી. 
ઢાિા ્રફ જવા ્ાટે ્િ ્ળી, અષેટલષે ્ષેઓ આરળ વધ્ા 
જવાના હ્ા.

 
લષેફટનનટ-જનરલ સાર્હસાંહ ઢાિા પર 

ત્રાટિવા ્ાટે જ્બરજસ્ પા્ષે જષે પૂવ્વ્ૈ્ારી 
િરી ચૂિેલા એ જો્ાાં પણ અડધષે પહોંચ્ા 
્બાદ અટિી જવાનલો સવાલ જ રહે્લો ન હ્લો. 
્ષેઘના નદીની પ હશ્ચ્ ્રફ ટાાંરષેઇલ 
પર છત્રીસૈહનિલોનષે p a r a d r o p 
િરવાનમુાં હ્શન િેટલા ્લોટા પા્ષે 
હાથ ધરા્ષેલમુાં 
્ષેનમુાં હવવરણ 
જરા ્ાાંડીનષે 
આ લષે ખ ી એ . 

પાાંચ-સા્ િે પાાંચ-પાંદર નહહ, ્બલિે 
ઘોંઘકટ્ાાં પ્રલોપષેલર એનનજનલો ધરાવ્ાાં 
સા્ટાાં 48 હવ્ાનલો એિાએિ જ ્ષે્જ 
એિસાથષે ટાાંરષેઇલના આિાશ્ાાં ચડી 
આવ્ાાં. જાણષે ્ષેઘવાદળલો સ્્ રરજ્ા 
હલો્ એવલો હવ્ાનલોનલો િાનના પડદા 
હચ્ચાવી દે્ લો અવાજ હ્લો. 

આ સૈહનિવાહિ હવ્ાનલો્ાાં સૌથી 
્લોખરે DC-3 Dakota હ્ાાં. િેટલાિ 
્ીટર પાછળ અ્ષેકરિી ્બનાવટનાાં C-119 
Packet વાજોવાજ આવી રહ્ાાં હ્ાાં. આ 
હવ્ાનલોનલો પૂાંઠીરલો ભાર ્ાત્ર ખલોલી-
્બાંધ િરી શિા્ ્ષેવા દરવાજાનલો ્બનષેલલો 
હ્લો, એટલષે ઘણા paratroopers ્ષે 

દરવાજો ખલોલીનષે એિસાથષે ્બહાર આવી જ્ા હ્ા. સૌથી 
પાછળ 4 પ્રલોપષેલર એનનજનલો ધરાવ્ા AN-12 એન્લોનલોવ 
પ્રિારનાાં રહશ્ન હવ્ાનલો હ્ાાં. સૌથી ્લોટમુાં િદ ્ષે્નમુાં હ્મુાં 
અનષે વધમુ્ાાં વધમુ સૈહનિલો ્ષે્ાાં ્બષેસી શિ્ા હ્ા. ્બધમુાં ્ળીનષે 
48 હવ્ાનલોનાાં વળાહવ્ાાં ્રીિે એટલષે િે ્ષે્ના રક્ણ ્ાટે 
્બષે MiG-21 સહેજ ઊાંચા લષેવલષે ઊડ્ાાં હ્ાાં. ્બષેઉનષે પૂરેપૂરાાં 
શસત્રસજ્જ િરી દેવા્ાાં હ્ાાં. 

ઉ્રાણ ્ાટે હન્્ સથળ આવ મ્ુાં ત્ારે એિ પછી એિ 
છત્રીસૈહનિ ‘બો્ો છત્ી માતા કી જય!’ ના પલોિાર સાથષે 
નીચષે િૂદી પડવા લાગ્લો. આ ્ષે્નલો નારલો હ્લો. પ્રાણરક્િ 
પષેરેશૂટનષે ્ષે્ણષે ્ા્ાની પાઇરીએ ્ૂિી હ્ી. ઉલ્ષેખની્ છે 
િે સૌથી પહેલાાં સષેિનડ-લષેફટનનટ લાલી હરલ ના્ના અફસરે 
સિા્જમપ લરાવ્લો, જષે્ણષે અરાઉ િદી એવમુાં સાહસ ખષેડમુાં ન 
હ્મુાં. આ ્ષે્નલો પહેલલો અનમુભવ હ્લો. C-190 ્ાાંથી પડ્મુાં 
્ૂક્ા ્બાદ શ્ાસ જાણષે રળા્ાાં અટિી પડ્લો હલો્ એવમુાં ્ ષે્નષે 
લાગ્મુાં. થલોડી સષેિનડલો ્બાદ પષેરેશૂટ ખૂલ્ાાં ્ષે્નષે જોરદાર 
આાંચિલો લાગ્લો. ખૂલી ર્ષેલી પષેરેશૂટે ્ષે્ના ઝડપી પ્નનષે 
અચાનિ બ્ષેિ લરાવીનષે િા્ૂબ્ાાં લીધમુાં, એટલષે ્ ષેનલો જિ્ક સષેિનડ-

લષેફટનનટ હરલ ્ાટે જરા આઘા્ સ્લો નીવડલો. 
લરભર ૮૦૦ જષેટલા ્્ા્ 

ઇસટન્ન કમાન્ડના સેનાપવત ્ેફટનનટ-જનર્ 
જગવજતવસંહ અરોરા બાંગ્ાદેશના વહરો 

કહેવાયા, પણ સાગતવસંહને ભૂ્ી ન શકીએ

DC-3 Dakota
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છત્રીસૈહનિલોની પષેરેશૂટ ખૂલ્ાાં પછી આિાશી દ્દશ્ જાણષે 
અનષેિ ફૂલલો સા્ટાાં ખીલ્ાાં હલો્ એવા રમુહલસ્ાન જષેવમુાં 
્બન્મુાં. હન્્ િરા્ષેલલો ડ્લોપ ઝલોન / Drop Zone / DZ 
ટાાંરષેઇલની 70 કિલલો્ીટર ઉત્રનલો હ્લો, જષેનમુાં ક્ષેત્રફળ 2 
x 1 ચાષેરસ કિલલો્ીટર જષેટલમુાં હ્મુાં. 
્બધા સહૈનિલોનમુાં એ ક્ષેત્ર્ાાં 
અવ્ણ થા્ ્ષે િે્ ્ષેનલો 
આધાર પવનના વષેર પર 
રહે, જષે paradropping 
વખ્ષે િલાિના 22 કિલલો્ીટર જષેટલલો 
હ્લો. ઊ્રાણની ભૂહ્ લરભર 
સપાટ હ્ી. છૂટાછવા્ાાં રા્લો ત્ાાં વસ્ાાં હ્ાાં અનષે 
ઘણાાંખરાાં ઘરલોનાાં આરલા ્ા પાછલા ભાર્ાાં ્તસ્ઉછેર 
્ાટે નાનાાં્લોટા જળાશ્લો હ્ાાં. (્બાંરાળીઓનષે ્ાછલી વરર 
ન ચાલષે. િહેવા્ છે િે દીિરીનષે પારિા ઘરે આપવાની હલો્ 
ત્ારે દીિરીનાાં ્ા્ા-હપ્ા ્પાસ િરી લષે િે ્ૂરહ્્ાનષે ત્ાાં 
જળાશ્ છે િે નહહ. જો હલો્ ્લો હૈ્ ાધારણ ્ળે િે દીિરી 
ભૂખષે ્રવાની નથી.) જળાશ્લો અનષેિ હલોવાનષે લીધષે િેટલાિ 
ભાર્ી્ સૈહનિલો એિ ્ા ્બીજા જળાશ્્ાાં પડા અનષે 
પષેરેશૂટ નીચષે ્બાાંધષેલી અ્મુિ ટેનિહવરલોધી ્લોપલો પણ પાણી્ાાં 
ડૂ્બી. આ ભારેખ્ ્લોપલોનષે ્બહાર િાઢવા ્ાટે જવાનલોએ 
સા્ૂહહિ રી્ષે જોર લડાવી ભારે પકરશ્ર્ િરવલો પડલો. અ્મુિ 
paratroopers ઘરલોનાાં છાપરાાં પર ઉ્્ા્વ, જષે ્ ાડપત્રી જષેવા 

આવરણનાાં ્બનષેલાાં હલોવાનષે લીધષે આરપાર 
નીિળી ્ષેઓ ઘર્ાાં વણનલો્્ા્વ 
અહ્હથ ્બન્ા. 

સેંિડલો છત્રીસૈહનિલોના આર્નષે િેટલાિ પાકિસ્ાની 
સૈહનિલો્ાાં ઘભરાટ ફેલાવ્લો, ્લો અ્મુિનષે રષેલ્ાાં પણ લાવી 
દીધા. ચીની સહૈનિલો આિાશી ્ ારગે ્ ષે્ની સહા્ ્ ાટે આવ્ા 
હલોવાનમુાં ્ ષે્ણષે ધારી લીધમુાં. અ્મુિે વળી ્ ષે્નષે અ્ષેકરિન ધા્ા્વ. 
શરૂઆ્્ાાં જષે 48 હવ્ાનલો ટાાંરષેઇલના આિાશ્ાાં દેખા્ાાં એ 
્લો પહેલી ફલાઇટ હ્ી. ્બીજી અનષે ત્રીજી ફલાઇટ િે પછી 
ચલોથી ફલાઇટ દ્ારા ્બધમુાં ્ળીનષે જષે paratroopers દમુશ્નનષે 
હરલોળ પાછળ ટપિી પડા ્ષે્ની િુલ સાંખ્ા ્લો પ,૦૦૦ 
જષેટલી હ્ી. આ સૌએ ્ાત્ર ્બષે િલાિ્ાાં નીહ્હન્્લો ્મુજ્બ 
પલો્ાની જમુદી જમુદી પલટનલો રચીનષે ‘ચલલો ઢાિા!’ ઢાિાની િૂચ 
શરૂ િરી દીધી. ˆ
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