
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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પાકિસ્ાને સામે ચાલીને વહોરી લીધેલા યુદ્ધના ત્ીજા 
કિવસે એટલે િે કિસેમ્બર 5, 1971ના રોજ ્બનેલી ઘટનાઓ 
વર્ણવ્ા પહેલાં ્ેના આગલા કિવસે (કિસેમ્બર 4ના 
રોજ) થયેલા એ સંઘર્ણને લગ્ું થોિું વવવરર િે જે ગયા 
હપ્ામાં શર્ચૂિે ્બાિા્ રહી જવા પામયું. સંઘર્ણ Battle 
Of Longewala નામે ખૂ્બ જારી્ો છે. આ ઘટના 
પર ‘્બોિ્ણર’ નામની વહનિી કિલમ પર ્બની, પરં્ ુ એમાં 
વાસ્વવિ્ાને ્િિે મૂિી માત્ િલપનાના ઘોિા િોિાવવામાં 
આવયા. ્બૉવલવૂિની ્ે ્બોગસ કિલમ ેપ્રવસદ્ધમાં લાવી િીધેલા 
લોંગેવાલાના સંગ્ામ વવશે ઘરું િહેવાયું – લખાયું છે, પરં્ ુ 
અહીં િેટલીિ અજારી ્બા્બ્ો પર નજર િરીએ. 

પવચિમ મોરચે ભાર્-પાિ સરહિે ગુજરા્ અને 
રાજસથાનના સીમાિાનો ચાજ્ણ સધન્ણ િમાનિના લેફટનનટ-
જનરલ ગોપાલ ગુરુનાથ ્બેવૂરને સોંપાયો હ્ો.(્ેબ વર્ણ 
પછી ્બેવૂર ભાર્ના સેનાપવ્ વનયુક્ત થનાર હ્ા.) આના 
માટે ્ેમરે 11 Infantry Divisionને રાજસથાનના ્બાિમેર 
ક્ેત્માં લાવી િીધી હ્ી. હવાઈ છત્ માટે જામનગરથી 6 
હનટર વવમાનો જેસલમેર ઍર્બેઝ પર મંગાવી લેવામાં આવયા ં
હ્ાં. વવમાનોના આિાશી પહેરા વગર Infantryના એટલે 

િે પાયિળના અિસરો-
જવાનો સુરવક્્ રહી 
શિે નવહ. આથી વધુમાં 
સવિેશી ્બનાવટના HF-
24 મારુ્ ઉત્તરલાઇ 
(્બાિમેર) ્ેમજ 
જોધપુર ઍર્ેબઝ પર 
હ્ાં. 

એિ શરમનાિ 
િટાક્ અહીં યાિ 
આવયા વગર રહે્ો 
નથી. વહનિુસ્ાન(H) 
િાઇટર(F) એટલે િે 
HF-24 1960-61માં 
્બનાવવામાં આવયા ં િે ્ર્ પરિેશી શસત્ો ખરીિવાની 
્રિિાર લો્બીએ ્ેમને વગોવવાનું શરૂ િરી િીધું. િૂ્રાને 
ઠાર માર્ાં પહેલાં એને હિિાયું જાહેર િરવું રહ્ં, માટે આયા્ી 
શસત્ોમાં િટિી ખાનારા વચકટયા લોિોએ સાવ પોિળ િલીલ 
િરી િે સુપરસોવનિ પલેન ્બનાવવાનું નક્ી થયેલું, જયારે 

HF-24 સુપરસોવનિ પુરવાર થયું 
ન હ્ું. ટૂંિમાં, HF-24 અવાજનાં 
મોજાં િર્ાં વધુ ઝિપ પ્રાપ્ િરી 
શિ્ું ન હ્ું. સવિેશી શસત્ોના 
ઉદ્ોગને વનરં્ ર સૅ્બોટેજ િર્ા 
રહેલા િેશદ્ોહી એવા િલાલોને 
પૂછવાનું થાય િે એ વખ્ે ભાર્ીય 
વાયુસેનાનાં હનટર, નેટ િે પછી 
વમસસટયર અને િૅન્બેરા વવમાનો શું 
સુપરસોવનિ હ્ાં? વાસ્વવિ્ા ્ો 
એ િે HF-24ની પ્રહારશવક્ત હનટર 
િર્ાં ઘરી વધારે હ્ી. િલાલોને 
પૂછવાનો થ્ો ્બીજો પ્રશ્ન: સવિેશી 
્બનાવટનું HF-24 મારુ્ 1961માં 

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ ગોપાલ ગુરુનાથ બેવૂર

૧૯૬૧માં જેમને યુદ્ધ મા્ટે અયોગય ઠરાવી દેવાયાં તે સવદેશી HF-24 મારુતને 
૧૯૭૧માં મલ્્ટ-રોલ શસત્ો તરીકે વાપરવામાં આવયાં. યુદ્ધમાં તેઓ ઝળકયાં પણ ખરાં
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‘નિામું’ સાવ્બ્ થયેલું, ્ો પછી િસ 
વર્ણ ્બાિ 1971 ના ભાર્-પાિ યુદ્ધમાં 
એ પલેનનાં 3-4 સક્ોડ્રન િેમ વાપરવા 
યોગય લાગયા? આ સવિેશી વવમાનોએ 
સરહિપાર પાકિસ્ાનના િેટલાંિ ઍર્બેઝ 
પર ્બૉમ્બમારા િયા્ણ અને ્બાંગલાિેશમાં 
્ો િૉગિાઇટમાં સ્ેબર જેટને પર ્ોિી 
પાડંુ. 

પાકિસ્ાન ઍર િોસ્ણના િરાંચી 
હવાઇ મથિ અને રાજસથાનના ્બાિમેર 
(ઉત્તરલાઇ), જેસલમેર, રામગઢ અને 
જોધપુર વચ્ે ઝાઝું અં્ર નવહ.) 
પાકિસ્ાન ઍર િોસસે િરાંચી નજીિ 
્બકિન નામના હવાઇ મથિે F-104, 
સે્બરજેટ ્થા Mirage-3 એમ ત્ર પ્રિારનાં શવક્તમાન 
િાઇટર-્બૉમ્બસ્ણનો િાિલો હંમેશના ધોરરે ્હેના્ રાખયો 
હ્ો. ્બકિન પર અદ્્ન રિાર યંત્ો હ્ાં અને રખે યુદ્ધ થાય 
્ો ભાર્ીય વાયુસેના ્ે ઇલેક્ટ્ોવનિ આંખને િોિી નાખવા 
્બધું િરી છૂટે એ ખ્રો પાિ ઍર િોસ્ણને હંમેશાં ્બેચેન રખ્ો 
હ્ો. ્બીજી ્રિ ્બકિન પરનાં પાિ વવમાનોને ભાર્ીય ઍર 
િોસ્ણ રાજસથાનના માથે ્ોળા્ી જોખમની ્લવાર ગર્ું 

હ્ું. આથી પ્રવ્િાર માટે પૂવ્ણ્ૈયારી 
િરવામાં વેસટન્ણ િમાનિના વાયુસેનાપવ્ 
એ. એમ. ‘અસપી’ એસનજવનયરે સહેજ 
પર િચાશ રહેવા ન િીધી. (આ પારસી 
સજ્જન ‘અસપી’ના હુલામરા નામે 
સં્બોધા્ા હ્ા.) પૂવ્ણ્ૈયારી એટલે 
સુધીની િે આવશયિ્ા ખિી થાય ્ો 
એ સંજોગોમાં પુરે ખા્ેના િૅન્બેરા 
્બૉમ્બરવર્ણિ વવમાનોને પર રાજસથાન 
ફ્રનટ પર લાવી િેવાનાં હ્ાં. 

આ વા્ િરી વાર એ સંગીન 
હિીિ્ને અનિરલાઇન િરે છે િે િરેિ 
યુદ્ધ વખ્ે Infantry ્થા Armoured 
(્બખ્કરયા) Division ને આિાશી ઢાલ 

જોઇએ. રરનીવ્ના પાિ આયોજિોએ એ સાિી વા્ને 
મૂખ્ણ્ાપવૂ્ણિ નજરઅંિાજ િરી અને રાજસથાનના જેસલમેરને 
્થા રામગઢને જી્ી લેવા કિસેમ્બર 3-4ની રાત્ે હલ્ો 
્બોલાવયો. પાકિસ્ાની ્બખ્કરયા કિવવઝનનો િમાનિર મેજર 
જનરલ મુસ્િા પો્ાની રરગાિીઓનાં ્બાવિા્બળ પર 
મુસ્ાિ હ્ો. કિમાગમાં વધુ પિ્ા આતમવવશ્ાસના િુવારા 
છૂટ્ા હ્ા, આથી માગ્ણમાં લોંગેવાલાની સરહિી ચોિી જોવા 
મળી તયારે ્ ેને સપાટા લેવાનું નક્ી ક્યુું. ચોિીના 
રખેવાળ  મેજર િુલિીપ ચાિંપુરી પાસે  શસત્ો 
અપૂર્ાં હ્ાં અને જવાનો પર ્બહુ ઓછા 
હ્ા. આમ છ્ાં જવાનોએ મેજર ચાિંપુરીની 
િોરવરી હેઠળ આક્રમરના જુવાળને 
દૃઢ્ાપવૂ્ણિ લિ્ આપી. રરનીવ્ના 
્બધા સથાવપ્ વનયમોનો ભંગ િરી મેજર-
જનરલ મુસ્િા જેસલમેર અને રામગઢ 
નામના હાથીઓનો વશિાર િરવા 
સિસિાટ ધસી જવાને ્બિલે પ્ંવગયું 
પિિવા પાછળ સમય ્બર્બાિ િરી રહ્ો 
હ્ો. મેજર િુલિીપવસંહ ચાિંપુરીની 
લોંગેવાલા ચોિીને ્ે િેમે િરીને જી્ી 
ન શક્યો અને વયથ્ણ પ્રયાસો િરવોમાં 
આખી રા્ વેિિી નાખી, લિાઇના 
Strategic Doctrine/વયૂહાતમિ 
વસદ્ધાં્ અનુસાર લોંગેવાલાની 
ચોિીને પર આિાશી છત્ની ્ા્ી 
આવશયિ્ા હ્ી, પરં્ ુ 

લોંગેવાલા ચોકીના મેજર કુલદીપસિંહ ચાંદપુરી

લગેવાલા

જૈસલમેર

રામગઢ

ઘોટા

 �કશનગઢ

ઇ લામગઢ

પા   �ક  સ્ તા  ન

ભા  ર 
 ત

,ff[+uf[jff,ff ;f+3fqf:gf]+ ;ffrf]+ LrfTf

તનોટ
ગુબ્ બર

હન્ ટર  િવમાનો

પાક ટ�ન્ કો

અૅર માશ્શલ એ. એમ. ‘અસપી’ એલનજસનયર
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જેસલમેર ્બેઝનાં હનટર વવમાનો એ િાજળઘેરી રા્ે હુમલા 
િરી શિે એમ ન હ્ાં. પ્રભા્નું ભળભાખરું અજવાળું 
પથરાયું િે ્ર્ હનટર લોંગેવાલા ્રિ રવાના થયાં અને 
પાકિસ્ાનની રરગાિીઓનો ખુરિો િાઢી નાખયો. સક્ૉડ્રન 
લીિર એિ. જે. મહે્ા અને આર. એન. ્બાલી ્થા ફલાઇટ 
લેફટનનટ ગોસાંઇ, સુરેશ અને જસ્બીરવસંહ હનટરના પાઇલટ 
હ્ા. હવાઇ છત્ના અભાવે મેજર-જનરલ મુસ્િા લાચાર 
હ્ો. પાકિસ્ાને ્બેટલ ઑિ લોંગેવાલામાં િારમો પરાજય 
વેઠ્ો, છ્ાં આચિય્ણ છે િે પાિ વરિગેિના િમાનિરને પાકિસ્ાને 
વસ્ારે-જુર્ણ્ વિે નવાજયો. મેજર-જનરલ મુસ્િાને કિસવમસ 
ક્યયો. આ ્રિ મેજર િુલિીપવસંહ ચાંિપુરીને મહાવીરચક્ર 
એનાય્ િરવામાં આવયું.

લોંગેવાલામાં સંઘર્ણ થયો એ જ 
વખ્ે જામનગર પર પાકિસ્ાનનાં 
F-104 સટારિાઇટર વવમાનો ચિી 
આવયા.ં જામનગર ઍર્બેઝના િમાસનિંગ 
ઑકિસર (1965ના યુદ્ધ િરવમયાન 
અપ્રવ્મ સાહસ િાખવવા ્બિલ વીરચક્ર 
પ્રાપ્ િરી ચૂિેલા) ગ્ૂપ િૅપટન પી. િબલય.ૂ 
વવલસન હ્ા. પાકિસ્ાન ઍર િોસ્ણ 
સારી પેઠે જાર્ું િે િરાંચી નજીિના 
અતયં્ સંવિેનશીલ એવા ્બકિન 
હવાઈ મથિ પર ઍર ઍટિે િરવા માટે 
ભાર્ીય વાયુસેના જામનગર ઍર્બેઝે 
્હેના્ િાઇટર-્બૉમ્બસ્ણ વાપરે, 
એટલે જામનગરના રનવેને મોટા પાયે 
નુિસાન પહોંચાિવું જ રહ્ં. આ વા્ 
વયૂહરચનાનો ખાસસો મહાવરો ધરાવ્ા 
ગ્ૂપ િૅપટન પી. િબલય.ૂ વવલસનના પર 
ધયાન ્બહાર ન હ્ી. આથી ્ેમરે 
અસલી રનવેથી સહેજ થોિેિ િૂર નિલી 
રનવે ્ૈયાર િરાવી રાખયો હ્ો, જે 
વાસ્વમાં રનવે જ ન હ્ો. માટી પર 
વસલેકટયા રંગનું માત્ આવરર પાથરી 
િેવામાં આવયુ ં હ્ું. સાથોસાથ અસલી 
રનવેને ્ેમરે આસપાસની જમીન સાથે 
્ેપ્રો્ રહે એવા િાપિ વિે ઢંિાવી િીધો 
હ્ો. પાકિસ્ાનનાં ્બે સટારિાઇટસ્ણ 4 
ની રા્ે ચિી આવયાં. ફલાઇટ લેફટનનટ 
સોની અને ફલાઇટ લેફટનનટ સહગલ 

નામના ભાર્ીય હવા્બાજોએ MIG-21 ને K-13 ઍર-ટુ-
ઍર વમસાઇલસ થિી વીંધી નાખયાં. સોનીએ જે F-104 ને 
વનશાન ્બનાવયું ્ે સમદુ્માં પડું એ પહેલાં ્ેનો પાઇલટ 
ઇજેનક્શન સીટનું ્બટન િા્બી િોિપીટની ્બહાર નીિળી 
આવયો અને પૅરાશૂટ વિે સમુદ્માં ઊ્યયો. આ પાઇલટને 
શોધવા પાિ નૌિાિળનાં જહાજોએ ઘરો પ્રયત્ન િયયો, પર 
ન ્ો ્ે જીવં્  હાલ્ે મળયો િે ન ્ેનો મૃ્િેહ હાથ લાગયો. 

કિસેમ્બર 5, 1971ની ્ારીખ ઘરાં સશસત્ો 
મુિા્બલાઓની સાક્ી ્બની. પાકિસ્ાને આગ્ા પર લાગલગાટ 
25 વમવનટ સુધી ્બૉમમમારો િયયો, જયારે ભાર્ીય ઍર િોસસે 
પાકિસ્ાનના હુસેનીવાલા, મસરુર, ચિંરવાલા, લાહોર અને 
વમયાવાલી પર હવાઈ હુમલા િયા્ણ. હુસેનીવાલામાં 18 પાિ 
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રરગાિીઓને ્ોિી 
નાખી. પાકિસ્ાને 
તયાર પછી આપરા 
ભુજ, ઓખા, શ્ીનગર, 
છામ્બ-જુકરયાઁ સકે્ટર, 
જમમુ, રાજૌરી સકે્ટર, 
પૂંચ ્ેમ જ પઠારિોટ 
પર હવાઈ આક્રમરો 
િયાું. ભુજની ્બા્બ્માં 
પાકિસ્ાન યુદ્ધના 
સથાવપ્ િાયિા-
િાનૂનોનો સરેઆમ 
ભંગ િરી રહ્ં હ્ું. 
ભુજ તયારે નાગકરિ 
ઍરપોટ્ણ હ્ું. ભાર્ીય 
હવાઈ િળે તયાં હજી 
પો્ાનું હવાઈ મથિ સથાપયું ન હ્ું. પાકિસ્ાને ્ેબ વખ્ 
ભુજની હવાઈ સિિ પર ્બૉમ્બ િેંિી ્ેને સખ્ નિુસાન 
પહોંચાડંુ. ભાર્ સરિારે આપરી વાયુસેનાને સૂચના 
આપી રાખેલી િે પાકિસ્ાનના નાગકરિ વવસ્ારોને વનશાન 
્બનાવવા નવહ. ટૂંિમાં, નાગકરિ 
ઉડ્ડયન માટે વપરા્ા ઍરપોટ્ણને 
ઝિા ન પહોંચે ્ેનું ખાસ ધયાન 
રાખવાનું હ્ું. આ સંવહ્ાનો 
પાકિસ્ાને ભુજની ્બા્બ્માં ભંગ 
િયયો તયારે ભાર્ે જાહેરા્ િરી 
િે આવી હરિ્ િરી વખ્ થાય 
્ો પછી ભાર્ પર શત્ુને ્ેની 
ભારામાં જવા્બ આપવા ્ૈયાર 
હ્ંુ. 

લિાઈમાં હોળીનું નાવળયેર ન 
્બની જવાય એટલા માટે િરાંચીમાં 
રહે્ા િેટલાિ ઈરાનીઓ ્ેમના 
િેશના પાટનગર ્હેરાન જ્ા 
રહ્ા હ્ા, જયાં ્ેમરે પત્િારોને 
માવહ્ી આપી િે કિસેમ્બર 3-4ની 
રાત્ે ભાર્ે પાકિસ્ાનના િરાંચી 
્બંિરને જે પૂળો ચાંપેલો ્ેની 
જ્ાળાઓ હજી ભભૂિ્ી હ્ી. 
િરાચીમાં વા્ાવરર ભયનું હ્ું. 

ભાર્ની આક્રમિ્ાને 
ધયાનમાં લે્ ાં લોિો 
પાિ સૈનયો પરનો 
ભરોસો ગુમાવી ્બેઠા 
હ્ા. સરમુખતયાર 
જનરલ યાહ્ા 
ખાન પર ્ો મિાર 
રાખવાનો સવાલ જ 
રહે્ ો ન હ્ો. કિવસો 
પહેલાં યાહ્ા ખાને 
જાહેર િરેલું, ‘આગામી 
િસ કિવસ સુધી હું 
રાવલવપંિીમાં ઉપલબધ 
રહેવાનો નથી, િેમ િે 
ભાર્ સામેના યુદ્ધનું 
સંચાલન િરવા માટે 

્બીજે જવાનો છું.’ આ રીઢા પીયક્િ ‘્બાટલી્બૉય’ િેવી રી્ે 
સંચાલન િર્ા એ શી ખ્બર અને શક્ય્ા ્ો એ છે િે 
િરેિ આઘા્જનિ સમાચાર પ્રાપ્ થયા પછી ્ેઓ સિૉચ જેવી 
વચત્તશામિ ‘િવા’ લે્ા હ્ા.

ભવૂમના મોરચે પાકિસ્ાનો 
િોળો શિરગઢ પર હ્ો, િારર િે 
તયાં જમમુ-િાશમીરને ્બાિીના ભાર્ 
સાથે જોિ્ી ભૌગોવલિ પટ્ી માત્ 
૪૭ કિલોમીટર પહોળી છે. આના 
સંિભ્ણમાં ધયાન પર લેવા જેવી વા્ 
એ છે િે યુદ્ધમાં હવાઇ િળનું અને 
નૌિાિળનું ગમે ્ેટલું મહત્વ હોય, 
પર હાર-જી્નો િેંસલો છેવટે ક્યા 
િેશ ્ેના શત્ુ િેશની િેટલી જમીન 
્ા્બે િરી ્ેના વિે નક્ી થાય છે. 
આમ શિરગઢ, પઠારિોટ અને િેરા 
્બા્બા નાનિ પર િ્બજો સથાપવા 
પાકિસ્ાને ૧૯૬પના યુદ્ધમાં તયાં 
વધુ આક્રમરો ક્યાું ્ે ભૌગોવલિ 
વવસ્ાર કિસેમ્બર 5 મીના રોજ  
પારીપ્ ્બનવા લાગયો. (જુઓ. 
નિશો.) ્બેય પકે્ અનેિ સવૈનિોનો 
ભોગ લે્ ી અતયં્ લોવહયાળા 
લિાઇ તયાં થવાની હ્ી. ˆ 

હાલના વડા પ્રધાન લોંગેવાલામાં વીરતા પ્રદસશ્શત કરી ચૂકેલા 
જવાનોને પુષપાજંસલ આપી રહ્ા છે.

લોંગેવાલા યુદ્ધનું સમારક આજે પાકકસતાનની કબજે લેવાયેલી 
રણગાડીઓ વડે અલંકૃત છે. ભારત મા્ટે તે ગૌરવનું પ્રતીક અને 

પાકકસતાન મા્ેટ તેના ફૌજી અફિરોની મંદબુસદ્ધનું પ્રસતક છે. 
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