
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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મુંબઇ અને કરાંચી વચ્ે હવાઇ માર્ગે 550  િકલોમીટરનું 
અંતર છે. િવગ્રહની વ્યૂહરચનામાં મુંબઇનું હુમલાના લક્્ 
તરીકે લશકરી મહત્વ ખાસ નિહ. આમ છતાં ડિસેમબર ૬ની 
રાત્ે પાડકસતાન એર ફોસ્સનાં પાંચ િવમાનો મુંબઇ પર ચિી 
આવ્ા.ં ઘણું કરીને B-57 કેનબેરા બોમબર હતાં. (િત્જ્ામાં 
લેખાતી તે અમડેરકી િવમાનોની combat range: 1,300 
ડકલોમીટર.) મુંબઇના એર-ડિફેનસ રેિારમાં પાંચ લીલાં 
ટપકાના સવરૂપે દેખા્ાં તે તરત L-40 બોફસ્સ િવમાનિવરોધી 
તોપો ફા્ડરંર્ શરૂ કરી દીધું. 

સસવિનની બોફસ્સ કંપનીએ ૧૯૩૪માં બનાવેલી, પણ આજે 
તદ્દન આઉટિેટેિ ર્ણાતી L-40 િમિનટના 120 તોપર્ોળા 
છોિી શકતી હતી. (દરેક ર્ોળો 0.9  ડકલોગ્રામ વજનનો.) 
હવાઇ આક્રમણ થતું હોવાની ચેેતવણી તરીકે સા્રનો વાર્ી, 
એટલે શહેરમાં ર્ભરાટ મચ્ો. બોમબમારાથી બચવા માટે શું 
કરવું તે લોકોને સમજાતું ન હતું. અમુક જણા ઘરની બહાર 
નીકળી ખુલ્ામાં આવી ર્્ા, કેમ કે મકાન ધરાશા્ી થતાં 
દટાઇ મરવું પિે અેવો તેમને િર હતો. ખુલ્ી જગ્ામાં રહેલા 
અમુક જણા ઘરમાં જતા રહાં. 

એસનટ-એરક્રાફટ તોપર્ોળા આકાશમાં ફાટે ત્ારે પહેલાં 
ચમકારો થતો હતો અને પછી તેજિલસોટા પથરાતા હતા. 
ર્ોળામાં અનેક ર્ોળીઓ હો્, જેમાંથી અમુક જો હુુમલાખોર 
િવમાનની ફ્યૂઅલ ટેનકને વીંધી નાખે તો એ ટાંકી ફાટીને 
િવમાનનો અંત લાવી દે. જાણી ન શકા્ંુ કે પાડકસતાની 
હવાબાજો મુંબઇ ક્ા સંકુલને િનશાન બનાવવા માર્તા 
હતા. અર્ાઉ િસિવલ ડિફેનસના પ્રવક્ાઓ મુંબઇર્રાઓને 
જણાવતા રહેલા દુશમનનું એકે્ િવમાન મુંબઇ નજીક ફરક્ું 
ન હતું, પણ ૬ઠ્ીની સાંજ પછી 7:15 વાગ્ે સા્રનનો 
અવાજ દર થોિી િમિનટોના આંતરે ર્ાજવો શરૂ થ્ો તે 
છેક 8ઃ05 વાગ્ે શમ્ો. િવમાનો ક્ાં્ બોમબ ફંેક્ા વર્ર 
જતાં રહાં. િમશન આટોપ્ા િવના કેમ પાછાં વળી ર્્ાં તે 
સમજા્ું નિહ. 

બોમબમારાથી તો મુંબઇના લોકો બચ્ા, પણ ભારતની 
બોફસ્સ એસનટ-એરક્રાફટ L-40 તોપોએ થોિોક અનથ્સ સજ્યો. 
તોપર્ોળા ફાટ્ા પછી ધાતુના કટકાઓ અહીંતહીં વેરા્ા 
અને ૪૦ લોકોને તેમણે જખમી ક્ા્સ. 

ડિસેમબર ૬ સુધીમાં પાડકસતાને 
રુ્માવેલાં લિા્ક િવમાનોની 
સંખ્ા 52 હતી, જ્ારે ભારતના 
પકે્ નુકશાન 19 િવમાનોનું 
હતું. પાડકસતાને ચોવીસ કલાક 
દરમ્ાન ભારતના અમબાલા, 
જમમુ, અમૃતસર તથા શ્ીનર્ર પર 
હવાઇ હુમલા ક્ા્સ. િનશાનબાજી 
કાચી હતી. અમબાલામાં સઘળા 
બોમબ િમિલટરી ફામ્સમાં પડ્ા, 
તો કાશમીરમાં એરબેઝને બદલે 
નાર્ડરક િવસતારોને ખુવાર ક્ા્સ. 
દુશમનનું મુખ્ લક્્ (૬ઠ્ી ડિસેમબર 
પયૂરતું) જમમુ હો્ તેમ જણાતું હતું. 
ડદવસમાં આઠ વખત તેનાં િવમાનો 

પાકિસ્ાનનું B-57 િેનબેરા ઘણું સફળ નીવડેલું બોમબર હ્ું. બ્રિટનની 
English Electric િંપની ્ેની મૂળ ઉતપાદિ, પણ અમેકરિાએ થોડાિ સુધારાવાળી 

્ેની B-57 આવૃબ્તિ બનાવી િેટલાંિ બોમબસ્સ પાકિસ્ાનને આપ્ાં હ્ાં. 
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જમમુ પર ચિી આવ્ાં. ભારતની એસનટ-એરક્રાફટ તોપોએ 
બે Mirage-3 ને તોિી પાડ્ાં. જમમુથી 45 ડકલોમીટર પયૂવગે 
સામબા સેકટરમાં પાક િવમાને બપોરે 1ઃ30 વાગ્ે નેપામ 
બોમબ ફેંક્ો. આ પહેલો બનાવ કે જ્ારે શત્ુએ ચોમેર આર્ 
ચાંપતો નેપામ વાપ્યો. 

૧૯૬પનું ભારત-પાક ્ુદ્ધ રર ડદવસ લંબા્ંુ તેનું એક 
કારણ હતું. અમેડરકા દ્ારા પાડકસતાનને લશકરી કરાર હેઠળ 
ભેટ મળેલાં પેટન ટેનક, F-104 સટારફાઇટર, F-86 સેબર 
જેટ વર્ેરે અદ્યતન શસત્ોનો છેદ સહેજ ટાંચાં શસત્ો ધરાવતા 
ભારતી્ જવાનો પોતાનાં શૌ્્સ વિે કાપતા રહા હતા. ઉપરાંત 
બે્ પક્ે આ્ોજનની કમી હતી. આથી ્ુદ્ધ સરખેસરખાનું 
stalemate / મિાર્ાંઠ પ્રકારનું બની ર્્ું હતું. ૧૯૭૧માં 
ભારત પાસે MiG-21 જેવાં આધુિનક િવમાનો, T-55 જેવી 
મારકણી રણર્ાિીઓ, િમસાઇલ બોટ વર્ેરે પ્રભાવી શસત્ો 
હતાં. આ્ોજન તો જિબેસલાક હતું. 

વ્યૂહાતમક આ્ોજન પ્રમાણે જ ભારતી્ 
વા્ુસેનાએ પાડકસતાનની લિા્ક શિક્ને 
ક્ીણ કરી દેવા તેના બળતણ, દારૂર્ોળા, 
હિથ્ારો, અનાજપાણી વર્ેરેની સપલા્ 
લાઇન કાપી નાખવા પર ફોકસ રાખ્ંુ. 
ડિસેમબર ૬ની સવારે કેનબેરા અને 
હનટર િવમાનોએ પાડકસતાનના અટક / 
Attock શહેરમાં આવેલી મોટી ઓઇલ 
ડરફાઇનરીનો ખાતમો બોલાવી દીધો. 
લિાઇના જુદા જુદા મોરચાઓ તરફ અને 
પયૂવ્સ પાડકસતાન (બાંર્લાદેશ) માટે કરાંચી 
તરફ િમિલટરી સપલા્ લાવતી ૮ ટે્નો પર 
રોકેટમારો અને બોમબમારો ચલાવી રર 
ભારખાનાંને તોિી નાખ્ાં. પેટ્ોલ વરે્નોની 
પણ હુતાશની કરી નાખી. હવાઇદળના 
વેસટન્સ કમાનિના સેનાપિત એર માશ્સલ 
એમ. એમ. ‘અસપી’ એસનજિન્રે જણાવ્ું 
કે ૬ઠ્ીનો ડદવસ પયૂરો થ્ો ત્ાં સુધીમાં 
તેમનાં િવમાનોએ શતુ્ દેશ પર કુલ ૧૦૦ 
વખત અૅર અૅટેક ક્ા્સ હતા. 

ભારતી્ એર ફોસ્સના નીિર 
હવાબાજોએ પાડકસતાનની કરોિરજ્ુના 
મણકા ભારં્ી નાખવા જે હુમલા ક્ા્સ 
તે બધા ૧૯૭૧ના ્ુદ્ધને વહેલી તકે 
સમેટી લેવાની ર્ણતરી મુજબના હતા. 

કેનબેરા, HF-24 મારુત, હનટર અને નેટના પણ ભારતી્ 
પાઇલટોએ ભારે જોખમ ખિેી પાડકસતાન રેલવેના લાલામુસા, 
ધવાલનર્ર, રાઇિવનદ, ઓકારા, ધારનોદ તથા મોનટર્ોમેરી 
જંકશન ખાતેના માશ્સિલંર્ ્ાિ્સ�ઝને તારાજ કરી દીધા. 
રેલવેના પુલો, શસત્ાર્ારો, પેટ્ોલ-િીઝલના િેપો, રણર્ાિીઓ 

બેટલ ઑફ બસં્ ર ૧૯૭૧ના ભાર્-પાિ ્ુદ્ધનો સૌથી ભીષણ સંગ્ામ 
હ્ો. પાકિસ્ાનની ઘણી રણગાડીઓ નાશ પામી.
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તેમજ Armoured Fighting Vehicles 
/ AFV તોિી નાખ્ાં. બહુ મોટું જોખમ 
તેઓ ખેિી રહા હતા. વા્ુસેનાએ અમુક 
િવમાનો ર્ુમાવ્ાં. બીજાં કેટલાં્ એવાં કે 
જેઓ પોતાના હવાઇ અડે્ પાછાં ફ્ાાં ત્ારે 
ગ્રાઉનિ એસનજિન્રોને તેમાં વધુઓછાં 
બાકોરાં પિેલાં જોવા મળ્ાં. 

પહેલેથી જ એર માશ્સલ એસનજિન્રનો 
મયૂિ આક્રમક હતો. આ પારસી હવાબાજ 
(મયૂળ નામ મીનયૂ મેરવાન એસનજિન્ર) 
એક ખાસ રેકોિ્સ ધરાવતા હતા. નવેમબર, 
૧૯ર૯માં ઇસમાઇિલ્ા સંપ્રદા્ના 48મા 
ઇમામ આર્ા ખાને ઇંગલેનિથી ભારત સુધીની ફલાઇટ એક 
મિહના જેટલા સમ્માં ખેિી બતાવે એ પાઇલટ માટે 500 
પાઉનિનું રોકિ ઇનામ જાહેર ક્ુાં. પાઇલટે solo / કૉ-પાઇલટ 
વર્ર એકલાએ ફલાઇટ ્ોજવાની હતી.  ૧૯ર૯માં 500 
પાઉનિ બહુ મોટી રકમ હતી. 

એક મિહનાની મુદત તે જમાનામાં કસોટીકારક લેખા્ 
તેવી હતી, કેમ કે િવમાનો આકાશી ખિમાંકિી જેવાં હતાં. 
એસનજિન્રના મુખ્ હરીફો મનમાેહનિસંહ અને જે.આર.
િી તાતા હતા. તાતાએ જો્ંુ કે એસનજિન્ર જેટલું તેમનું 
ર્જું નહોતું, એટલે તેમણે સપધા્સમાં ભાર્ લેવાનું માંિી વાળ્ંુ. 
મનમોહનિસંહ પ્રિતસપધધી બની રહા. ઇંગલેનિના ક્રોિોન 
નામના એરપોટ્સ પરથી મીનયૂ મેરવાન એસનજિન્રે તેમના 
Gipsy Moth એરોપલેનમાં ટેક-ઑફ ક્ુાં. સામો છેિો કરાંચી 
હતો. એસનજિન્રે મનમોહનિસંહને હરાવી દીધા. એક ડદવસ 

વહેલા પહોંચ્ા અને 500 પાઉનિ જીતી લીધા. આ ઘટનાને 
૧૯૭૧ના ્ુદ્ધ જોિે ભલે પ્રત્ક્ રીતનો સંબંધ નથી, પણ 
તે મીનયૂ મેરવાન એસનજિન્રની પાઇલટ તરીકેની પ્રિતભાને 
વ્ક્ કરે છે. 

આ પારસી એર માશ્સલે પાડકસતાની એર ફોસ્સના નહોર 
અને દાંત ખેંચી લેવાની કા્્સવાહીમાં સહેજ પણ ઢીલ રહેવા ન 
દીધી. ૬ઠ્ી ડિસેમબરના ડદવસે તેમણે પાડકસતાનના મી્ાંવાલી, 
સરર્ોધા, ડરસાલવાલા, શોરકોટ તથા મડુરદ અૅરબેઝને પણ 
સપાટામાં લેવિાવ્ા. દુશમનના પાઇલટોને નાિહંમત કરી 
દીધા. એસનજિન્રે વા્ુસેનાપિત એર ચીફ માશ્સલ પી. 
સી. લાલને ડરપોટ્સ પાઠવ્ો કે દુશમનો આક્રમકતાનું વલણ 
તજીને રક્ાતમક રણનીિત તરફ વળી રહા હતા. બહુ જયૂજ 
સંખ્ાનાં િવમાનો સરહદપાર ભારતમાં આવ્ાં, પણ તેમાંના 
ઘણાં િમશનો ‘ફલાઇંર્ િવિઝટ’ જેવાં હતાં. પાડકસતાનીઓ 

આપણા Gnat / નેટ તથા MiG-21 ને જોતાવેંત 
પાછાં વળી જતાં હતાં. 

આ દરમ્ાન ભયૂિમ ફ્રનટ પર શકરર્ઢ િવસતારમાં 
સામસામી રણર્ાિીઓ વચ્ે ખયૂનખાર જરં્ ખેલાવાનો 
શરૂ થ્ો હતો. આમ તો ભારતમાં ‘ફાંદ’ કાઢતો શકરર્ઢ 
bulge બસંતર નામના બહોળા કે્ત્નો િહસસો લેખા્, 
માટે ત્ાનંું ટેનક્ુુદ્ધ Battle of Basanter નામે 
૧૯૭૧ના ્ુદ્ધની તવારીખમાં લખવાનું હતું. (જુઓ 
નકશો) ભારતની સીમાસુરક્ા માટે બસંતરનો પ્રદેશ 
અસાધારણ વ્યૂહાતમક મહત્વ ધરાવતો હોવાને કારણે 
ત્ાં પાડકસતાનની લશકરી િહલચાલ િવશે જાણકારી 
મેળવવા િરિર્ેડિઅર વી. મહાિલંર્મ્ અને ત્ણેક 
સાથીદારો જીપર્ાિીમાં નીકળ્ા. સરહદ ઓળરં્ી કે 

પા   �ક  સ્ તા  ન

જ મુ

શકરગઢ

અતસરલાહોર
ભા  ર

  તરાવી નદી

૧૦૦  �ક.મ
ી.

૧૦૦  �ક.મી.

રાહવાલી
bulge

tf]df],f 8[gs if]Rgf]+ ;ff1fl af;f+tfz 1f[Tf

આ ભાર્ની એન્ટ-ટે્િ Recoilless Gun છે. ફા્કરંગનો વળ્ો આધા્ 
્ેને વર્ા્ો નથી, માટે ્ેને જીપગાડી પર ગોઠવી શિા્ છે. 
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તરત દુશમનોએ તેમને 
પિકા્ા્સ. જીપર્ાિી પર 
Recoilless Gun / 
તોપર્ોળો છયૂટે ત્ારે 
પ્રિતિક્ર્ા તરીકે 'back' 
ને મારતી 106mm 
ની તોપ હતી. તોપ 
ર્ર્જી કે તરત દુશમનોએ 
પીછેહઠ કરી નાખી. 

બસંતર નદીને 
લીધે બસંતર કહેવાતા 
પ્રદેશમાં દુશમનોએ 
સંખ્ાબંધ રણર્ાિીઓ 
લાવી દીધી હતી. 

ઇરાદો દેખીતી રીતે જમમુ-કાશમીરને બાકીના ભારત સાથે 
જોિતી ૪૬ ડકલોમીટર પહોળી ‘નસ’ કાપી નાખવાનો હતો. 
આ જોખમનો મુકાબલો ભારતે આક્રમક રીતે કરવાનો રહે 
અને તે માટે રણભયૂિમ ભારતની નિહ, પાડકસતાનની હોવી 
જોઇએ. ડિસેમબર પ-૬ની રાત્ે આપણી 17 Poona Horse 
નામની બટાિલ્ને સીમાપાર ૧પ ડકલોમીટર સુધી પેસારો 
ક્યો. ભારે અાક્રમકતા દાખવી શત્ુની ૪૮ રણર્ાિીઓના 
ભુક્ા કાઢી નાખ્ા (૧૯૩૮માં સથપા્ેલી 17 Poona 
Horse નું લશકરી સલોર્ન रणवीर जय सदा હતું-અને 
છે.) આ બખતડર્ા રેિજમેનટ રણર્ાિીઓની બનેલી હતી. 
રણર્ાિીઓને આપણી 54 Infantry division ના પેસારા 
માટે મેદાન ‘મોકળું’ કરવાનો હુકમ અાપ્ો હતો. લેફટનનટ-
જનરલ િબ્લ્ુ. એ. જી. િપનટો તે ડિિવઝનનું નેતૃતવ કરી 
રહા હતા. ભારે ખુમારીવાળા અને કૃતિનશ્ચ્ી હતા. 
સ ા હ સ વૃ િ તિ તેમની િજનેડટક બલયૂ િપ્રનટમાં 

વણા્ેલી હતી. 
શકરર્ઢને આવરી લેતા 

બસંતરની સપાટ 

ભયૂિમ પર થોિી િમિનટોમાં ભીષણ ટેનક્ુદ્ધ જામ્ું. લેફટનનટ-
જનરલ િપનટો ઉપરાંત િરિર્ેડિઅર અરુણ વૈધ (વખત જતાં 
ભારતના સેનાપિત) તેમની 16 Armoured Brigade સાથે 
આર્ળ વધી રહા હતા. ભારતની મુખ્ રણર્ાિી / MBT / 
Main Battle Tank રિશ્ન બનાવટની T-55 હતી, જ્ારે 
પાડકસતાને તેની Patton રણર્ાિીઓ પર મદાર રાખ્ો 
હતો. એક વાતે પેટનમાં મોટી ખોિ હતી. રણર્ાિીઓમાં 
સામાન્ રીતે િીઝલ વપરા્, જ્ારે પેટનનું એસનજન અિત 
જ્વલનશીલ / highly inflammable પેટ્ોલ બાળતું હતું.

ભારતી્ સેનાનું 
ધ્ે્ રાવી નદીની શાખા 
બસંતર નદીને પાર કરી 
શકરર્ઢના ભારત તરફ 
ફાંદ કાઢતા પ્રદેશને 
છયૂટો પાિી દેવાનું હતું. 
પાડકસતાનની નેમ તે 
પ્રદેશ ભારતના કબજામાં 
જતો રોકવાની હતી. 
આથી તેણે લર્ભર્ 
૭૦,૦૦૦ સિૈનકોની 
corps / કોર ત્ાં 
તહેનાત કરી હતી, જેમાં 
ત્ણ ઇનફનટ્ી ડિિવઝનો, એક આમ્સિ્સ ડિિવઝન તથા ૧ આમ્સિ્સ 
િરિર્ેિ હતી. તોપખાનું પણ હતું. ભારતની લશકરી જમાવટ 
પણ લર્ભર્ એ જ સતરની હતી. 

ભારતનું કા્્સ જરા કડઠન એ વાતે બન્ંુ કે પાડકસતાને 
જમીનમાં એસનટ-ટેનક સુરંર્ો દાટી હતી. આથી સૌ પહેલાં 
9 Engineer Division ના િનષણાતોએ તે સુરંર્ોને શોધી 
તેમનો િનકાલ કરવો પડ્ો અને તેમાં ઘણો સમ્ વીત્ો. 
ભારતની T-55 રણર્ાિીઓનો કાફલો ત્ાર પછી આર્ળ 
વધ્ો, પાડકસતાન તરફથી પ્રિતકાર પણ વધ્ો અને થોિા 
વખતમાં સપષ્ટ બન્ું કે સંગ્રામ તુમુલ બનવાનો હતો તેમજ 
ડદવસો સુધી લંબાવાનો હતો. ˆ

લેફટન્ટ-જનરલ ડબ્લ્ુ. એ. જી. બ્પ્ટો

બ્રિગેકડઅર અરુણ વૈદ્ય
(૧૯૮૩માં ભાર્ના સેનાપબ્્)

ભાર્ની રબ્શ્ન MBT / મેઇન બેટલ ટે્ િકઃ T-55

પાકિસ્ાનની અમેકરિી બનાવટની M48 પેટન રણગાડી
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ડિસેમબર ૩-૪, ૧૯૭૧ રાત્ે પાડકસતાનનાં િવમાનો જામનર્ર પર ચિી આવ્ાં 
ત્ારે આપણા ઘણા પાઇલટો તેમનો મુકાબલો કરવા આકાશમાં ચડ્ાં. આ રાષ્ટ્રરક્કોનાં 
કુટુંબીજનોનો જીવ તાળવે હતો. એક પાઇલટ કાવસજી નામના પારસી હતા, તેમના પત્ીએ 
કરેલું એ વખતની સસથિતનું વણ્સન Vayu નામના મરે્ેિઝનમાં ક્ુાં હતું. લખાણ અંગ્રેજીમાં 
છે, જેનો તરજયૂમો ક્ા્સ વર્ર જેમનું તેમ અહીં રજયૂ ક્ુાં છે. 
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