
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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ડિસેમ્બર ૩-૪, 
૧૯૭૧નાં રોજ ભારત-
પાક યુદ્ધ શરૂ થયું તે 
પહેલાં ભારતીય નૌકાદળને 
લગતાં ્બધાં વયયૂહાત્મક 
પાસાં ્મયૂલવયાં ્બાદ 
આક્ર્મક નીતતને અનુરૂપ 
જે પલાન ઘિી કાઢવા્માં 
આવેલો તે ્મુજ્બ વાઇસ-
અિૅત્મરલ એસ. એન. 
કોહલીએ વેસ્ટન્ન ક્માનિનો 
ચાજ્ન સંભાળવાનો હતો, 
જયારે ઇસ્ટન્ન ક્માનિની 

જવા્બદારી વાઇસ-અૅિત્મરલ કૃષ્ણનન�ને સોંપવા્માં 
આવી હતી. તવ્માનવાહક જહાજ વિક્રાંત ્મયૂળ તો વેસ્ટન્ન 
ક્માનિનું, પરંતુ પયૂવ્ન પાડકસતાનને વહેલા્માં વહેલી તકે 
સવતંત્ર ્બાંગલાદેશ્માં ફેરવવાની geopolitical / ભયૂરાજકીય 
જરૂડરયાતને ધયાન્માં લેતા વિક્રાંતને ઇસ્ટન્ન ક્માનિ ્મા્ટે તે 
્મોરચે ફાળવવા્માં આવયું હતું. 

આ તવ્માનવાહક જહાજે ્બંગાળના 
ઉપસાગર્માં રીતસરની સંચાર્બંધી 
જ સથાપી દેવાની હતી. આ ્મા્ટે પયૂવ્ન 
પાડકસતાનની દ તક્ષ્ણે ૪૩૦ ડકલો્મી્ટર 
લાં્બી base- l ine તથા અનુક્ર્મે ૩૬૦ 
ડકલો્મી્ટર અને ર૬પ ડકલો્મી્ટર લા્ંબી 
્બે ભુજાઓનો કુ લ ૪૬,૬૦૦ ચોરસ 
ડકલો્મી્ટરનો જ ળતવસતાર નકશા પર 
અંડકત કરાયો હતો. વિક્રાંત ની આ્ણ 
નીચેના એ્ટલા જળતવસતાર્માં રખે 
પાડકસતાની જહાજ ફરકતું દેખાય તો યુદ્ધને 
લગતી આંતરરાષ્ટીય તજતનવા સ્મજયૂતી 
અનુસાર તેને war prize તરીકે જપ્ત કરી 
લેવાનું હતું. 

આ ર્ણનીતત કાગળ 
પર તો હટ્ીકટ્ી જ્ણાતી 
હતી, પ્ણ તેને અ્મલ્માં 
્મયૂકવાનું સહેલું ન હતું. 
૧૯૬૧્માં વિક્રાંત ની 
ખરીદી કરા યા  ્બાદ તે 
તવ્માનવાહક જ હા જ 
ભાગયે જ વા પ રવા્માં 
આવયું હ તું .  ્માત્ર 
ગોવાના ્મુ તતિસંગ્ા્મ 
વખતે ૧૯૬૦ ્માં  ત્ેણે 
નાનીશી ભયૂત્મ કા અદા 
કરી હતી. ૧૯૬પના 
ભારત-પાક યુદ્ધ વખતે તો સદંતર તનષ્ષક્રય રાખવા્માં 
આવયું હતું. વપરાશ ન થવાને લીધેે આંતડરક યંત્રપ્ર્ણાતલની 
કાય્નક્ષ્મતા્માં ્મો્ટો કાપ આવી ગયો હતો. ઉપરાંત વિક્રાંત 
્મા્ટે વસાવવા્માં આવેલાં Sea Hawk તથા Alize તવ્માનો 
પ્ણ સારી હાલત્માં ન હતાં. વિક્રાંતનાં ૪૦,૦૦૦ હોસ્નપાવર 
પેદા કરતાં ૪ ્બોઇલસ્ન પૈકી A1 તરીકે ઓળખાતા ્બોઇલર્માં 

વરિટને જેનુાં બ્રાંધક્રમ બીજા વિશ્વયુદ્ધમ્રાં શરૂ કરેલુાં અને યુદ્ધ અચ્રનક પૂરાં થત્રાં 
અટક્રિી દીધેલુાં તે વિમ્રનિ્રહક HMS Hercules ભ્રરતે ૧૯૬૧મ્રાં ખરીદુાં 

અને દસ િર્ષ પછી ૧૯૭૧મ્રાં હુકમની બ્રજી ખેલી

િ્રઇસ-અૅડવમરલ એન.એસ. કોહલીને 
નૌક્રદળનો િેસટન્ષ કમ્રનડનો ચ્રજ્ષ સ્રાંેપ્રયો હતો

િ્રઇસ-અૅડવમરલ નીલકંઠ કૃષ્ણનન્ઃ ઇસટન્ષ 
કમ્રનડન્ર નૌક્રસેન્રપવત
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તતરાિ પિી હતી, એ્ટલે તે નકા્મું ્બનયું હતું. જહાજ ત્ર્ણ 
્બોઇલસ્નના જોરે હંકારી શકે ખરં, પ્ણ તયૂતક પયૂરતી ્ટયૂંકી 
જગયા્માં તવ્માનોના ્ટેક-ઑફ ્મા્ેટ આવશયક ગ્ણાતી ઝિપે 
નતહ. તવ્માનોને ્ટેક-ઑફ વખતે પયા્નપ્ત તલફ્ટ ્મળી રહે તે 
્મા્ટે જહાજે પોતાનો ્મોરો ફેરવીને હં્મેશાં સા્મા પવન્માં 
શકય એ્ટલી વધુ ગતતએ હંકારવું જોઇએ.

્બોઇલરની તતરાિ પર આખરે સ્ટીલનો 
પટ્ો ચિાવી તેનું તતપુરતું સ્મારકા્મ કરી 
નાખવા્માં આવયું. વિક્રાંત એ વખતે ભારતના 
પયૂવ્ન કાંઠે તવશાખાપટ્્ણમ્ નૌકા્મથક્માં હતું. 
્મું્બઇથી તવશાખાપટ્્ણમ્ સુધીનો પ્રવાસ 
તદ્દન ખાનગી રાખવા્માં આવયાે હોવા છતાં 
પાડકસતાને તેના ્બાત્મીદારો દ્ારા વિક્રાંતનું 
સથાન જા્ણી લીધું અને પોતાની ગ્રઝી 
સ્બ્મડરનને તેનો તશકાર કરવા ્મોકલી 
આપી. જો કે ડિસેમ્બર ૪ ની રાત્રે ગ્રઝી 
પોતે ભારતની ર્રજપૂત ના્મની ્મનવારનો 
પીછો છોિાવવા જતાં છીછરા દડરયાના 
તતળયા સાથે તેનો ્મોરો ્ટકરાયો અને તયાંની ટ્યૂ્બ્માંનો 
્ટોરતપિાે ફા્ટતાં તે નાશ પા્મી.

તવશાખાપટ્્ણ્મ�થી નીકળી વિક્રાંત પયૂવ્ન પાડકસતાનના 
સાગરકાંઠે પહોંચયું અને તેનાં Sea Hawk તવ્માનોએ તથા 
Alize તવ્માનોએ હુ્મલા શરૂ કરી દીધા. તવ્માનોએ સૌથી 
વધુ તરખા્ટ ્મચાવયો એ ડદવસ ડિસેમ્બર ૭,  ૧૯૭૧નો હતો, 
કે્મ કે પયૂવ્ન પાડકસતાન્માં સૌથી ્મહત્વના લક્ય કોકસ ્બજાર 
પર વિક્રાંતના કેપ્ટન સવરાજ પ્રકાશે ડદવસભર હવાઇ અૅ્ટેક 
કરાવયા. 

કોકસ ્બજાર પયૂવ્ન પાડકસતાનું ્મહત્વપયૂ્ણ્ન ્બંદર હતુ અને 
નૌકા્મથક પ્ણ હતું. (ઇ. સ. ૧૭૯૯્માં ઇસ્ટ ઇષ્નિઆ કંપનીના 

તહરા્મ કોકસ ના્મના અ્મલદારે સરહદી તનરાતરિતોને અહીં 
વસાવેલા અને પરચયૂર્ણ ચીજોની હા્ટિીઓ સથાપી આપેલી, 
્મા્ટે જગયાનું ના્મ Cox's bazar પડું.) વિક્રાંતના Sea 
Hawk તથા Alize તવ્માનોએ હતથયારોના તથા દારૂગોળાના 
ભંિારનો નાશ કયયો, પાવરહાઉસ પર અને વાયરલેસ ્મથક 
પર રોક્ેટ્મારો ચલાવયો ત્ેમજ અૅર્ેબઝના કનટ્ોલ ્ટાવરને 
ભિકે ્બળતો કરી દીધો. 

તવ્માનવાહક જહાજ્માં ભારે તોપો ન હોય અને વળી 
તે ્મયૂલયવાન capital asset લેખાય, ્મા્ટે શતતિ્માન 
્મનવારોએ તેને સુરક્ષાકવચ પુરં પાિવું જોઇએ. વિક્રાંતના 
રક્ષ્ણ ્મા્ટે રિહ્મપુત્ર અને વબઆસ તરિગે્ટો તેની સાથે હતી 
(જુઓ નકશો). વિક્રાંત ભારતીય નૌકાદળ્માં જોિાયું એ 
પછી લગભગ ૧૧ વર્ષે પહેલીવાર તેને તવનાશક શસત્ર તરીકે 
વાપરવાનો ્મોકો આવેલો, તેથી નાતવકોના અને હવા્બાજોના 
ઉ્મળકાને તથા ઉતે્જનાને સી્મા ન હતી. 

ડિસેમ્બર ૭્મી ના રોજ ભારતીય 
વાયુસેનાએ એકેય તવ્માન ગુ્માવવાનું ન 
થયું પ્ણ અગાઉ નુકસાન પા્મી ચયૂકેલા 
તવ્માનો પૈકી ત્ર્ણ એવાં સાત્બત થયાં કે 
જે્મને તનવૃત્ કરી દેવાં પિે ત્ેમ હતાં. આ 
ત્ર્ણને પ્ણ ગ્ણતરી્માં લેવાય તો ભારતે 
યુદ્ધના પ્રથ્મ ચાર ડદવસો્માં ગ્ુમાવેલા 
ફાઇ્ટર-્બોમ્બસ્નની સંખયા 22 થતી હતી. 
એક પાડકસતાની સે્બર જ્ેટને ગદરા રોિ 
પાસે તોિી પાિવા્માં આવયુ,ં એ્ટલે તે સાથે 
પાકે વેઠેલા નુકસાનનો જ્ુમલો 53 સુધી 
પહોંચયો. આ્મ છતાં ૭્મી એ તે્ણે ભારતના 

અમૃતસર, સામ્બા (જમ્મુ), ઉધ્મપુર, પઠા્ણકો્ટ, અમ્બાલા, 
ગંગાનગર, ભુજ, ઓખા ્ંબદર, આગ્ા, રિીનગર, ત્બકાનેર 

અમેરરક્રની Tench િગ્ષની સબમરરન પ્રરકસત્રનને મળી તય્રરે તેનુાં મુળ 
ન્રમ USS Diablo હતુાં. પ્રરકસત્રને તેનુાં જેહ્રદી ન્રમ ગ્રઝી ર્રખયુાં

વિક્રાંતન્ર Sea Hawk તથ્ર Alize વિમ્રનોએ પૂિ્ષ પ્રરકસત્રનન્ર મહત્િન્ર 
નૌક્રમથક અને બાંદર કોકસ બઝ્રરને મુખય વનશ્રન બન્રવયુાં

‘વિક્રાંત’ ન્ર કેપટન સિર્રજ પ્રક્રશ, 
જેઓ િખત જત્રાં િ્રઇસ-અૅડવમરલ બનય્ર
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તથા ચંદીગઢ પર હવાઇ હુ્મલા કયા્ન. સૌથી વધુ ્બોમ્બ 
ઉધ્મપુર, પઠા્ણકો્ટ તથા અમ્બાલા પર ફેંકયા. અમૃતસર 
પર તેના F-86 તથા B-57 કેન્બેરાએ ૪પ૦ ડકલોગ્ા્મનો 
એક એવા ૧૦ ્બોમ્બ ફેંકયા. ભારતની એષ્ન્ટ-એરક્રાફ્ટ 
તોપોએ એક B-57 કેન્બેરા તે્મજ ત્ર્ણ F-86 ને તોિી 
પાડાં. ગુજરાતના ઓખા ્બંદર પર હ્ુમલો 
કરવા જતાં વળી તે્ણે ૧ કેન્બેરાનું નુકસાન 
વેઠું. આગ્માં લપે્ટાયેલું તે પલેન સ્મુદ્ર્માં 
પડું. પાડકસતાન ભયૂત્મ, આકાશ તથા સ્મુદ્રી 
રિન્ટ પર ઘ્ણા ફ્ટકાઓ વેઠા પછી કદાચ 
્મરત્ણયું ્બની સૅ્બો્ટેજ પ્રવૃતત્ હાથ ધરે અને 
તે ્મા્ટે પેરાશયૂ્ટ વિે ભાંગફોડિયા સતૈનકોને 
કાશ્મીર્માં ઉતારે એ સંભવના જોતાં ભારત 
સરકારે તયાંના રિીનગર, અનંતનાગ, 
્બારા્મુલ્ા અને કુપવાિા તે્મજ િોિા 
સતહતનાં નગરો પર નાઇ્ટ કફયુું નાખી 
દીધો. ચંદીગઢના The Tribune અખ્બારે 
્બીજે ડદવસે (ડિસેમ્બર ૮ના રોજ) લખયુ ં
કે, ‘પાડકસતાનનાં હવાઇ આક્ર્મ્ણો ઘ્ટતાં 
હોવાનાં સપષ્ટ તચહ્ો જ્ણાય છે. પાડકસતાન 
અૅર ફોસ્નના પાઇલ્ટો્માં િર પેઠાની સાત્બતી 
એ વખતે જોવા ્મળી કે જયારે HF-24 
્મારત તવ્માનોએ રાજસથાનના રા્મગઢ 
પાસે પાક ર્ણગાિીઓ પર ત્બનધાસત રીતે 
હુ્મલા કયા્ન તયારે પાડકસતાની અૅર ફોસષે તે 
ર્ણગાિીઓને રક્ષ્ણ આપવા હવાઇ છત્ર 
પયૂરં પાડું નતહ.’

ડિસેમ્બર ૭ના ડદવસે આકાશી ત્ેમજ 
સ્મુદ્રી રિન્ટ પર આવા સંઘર્યો રોજના 
ક્ર્મ ્મુજ્બ ખેલાયા એ વખતે ભારતના 
સવરક્ષ્ણની દ્દષ્ષ્ટએ અતત ્મહત્વના ક્ષેત્ર 
છામ્બ્માં તિાફિી ્મા્ટે ભયૂત્મકા ગોઠવાતી 
હતી. ભારતની 15 Corps ના સેનાપતત 
લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સરતાજતસંહ હતા અને 
તે્મ્ેણ દતક્ષ્ણે છામ્બથી શરૂ કરીને ઉત્રે પયૂંચ સુધીના ભારતીય 
સી્માિાને દુશ્મનોના આક્ર્મ્ણ સા્મે સુરતક્ષત રાખવાનો 
હતો. પાડકસતાનની ્બદનજર હં્મેશાં છામ્બ પર ્મંિાયેલી 
રહેતી હતી, ક્ેમ કે તયાં ભારતીય લશકરની હરોળને તોિી 
અંદર સુધી પેસારો કરી શકાય તો પછી નૌશેરા અને પયૂંચ 

દ્ારા રિીનગર સુધી પહોંચી જવું (પાડકસતાનની દ્દષ્ષ્ટએ) 
્મુશકેલ ન હતું. અાથી છામ્બ્માં ૩જી સપ્ટેમ્બરની રાત્રે જ 
પાક આ્મમીના ્મેજર-જનરલ ઇષ્ફતખાર જાનજુઆ ના્મના 
્મહત્વાકાંક્ષી સેનાપતતએ એકસા્મ્ટી ૯ રતેજ્મેન્ટો સાથે 
30-40 પહોળી સરહદ પર હ્ુમલો આંરભી દીધો. આખી 

હરોળ પર પાડકસતાની િઝન્બંધ તોપોએ ભારતીય સૈનય પર 
ગોળા વરસાવયા. આક્ર્મ્ણ જોરદાર હતું, એ્ટલે સરતાજતસંહે 
તા્બિતો્બ વાયુસેનાને ક્ુમક ્મા્ટે સંદોશો પાઠવયો. 

લિાઇનો ્બરા્બર તચતાર ્મળે એ ્મા્ટે છામ્બનું ભયૂપયૂષ્ઠ 
જરા ઓળખી લેવા જેવું છે. યુદ્ધ તવરા્મ રેખાની પયૂવષે એ્ટલે 

ગુવાહાટી

િસલહટ જમાલપુર

ટાંગૈલ

નારાયણગંજ
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કે ભારતની સાઇિે આશરે સાતથી આઠ 
ડકલો્મી્ટર અંદરનાં તવસતાર્માં ્મયૂન્નવર 
તાવી નદી ઉત્ર-્ટુ-દતક્ષ્ણ વહે છે. 
ઊંચા કાંઠા અને પહોળા વહે્ણને લીધે 
તે ર્ણગાિીઓ ્મા્ટે અ્મુક હદે પ્રાકૃતતક 
અવરોધ ્બની શકે છે, પ્ણ સપ્ટેમ્બરથી 
જાનયઆુરી દરમયાન તેનું પા્ણી સવા 
્મી્ટર કરતા વધારે ગહેરાઇનું હોતું 

નથી. નદીની ્બન્ન ે તરફનો પ્રદેશ થોિાઘ્ણા 
્ટેકરાઓ ને ્બાદ કરતાં લગભગ સ્મતળ છે. 
૧૯૭૧ની લિાઇનો ્મતહનો  ડિસેમ્બર હોવાને 
લીધે પાડકસતાનની ર્ણગાિીઓ ્મયૂન્નવર તાવીને 
પાર કરી જાય અને આ પ છી  ફાયરપાવરના 
જોરે ભારતીય દળોને ્મારી હઠાવી ્બીજા ત્રીસેક 
ડકલો્મી્ટરનું અંતર કા પવા્માં સફળ થાય તો 
અખનયૂર પહોંચે, જયાં  અતયંત ્મહત્વનો એવો 
જમ્મુ-પયૂંચનો રસતો પસાર થાય છે. તચના્બ નદી 
પર તયાં ્મો્ટો પુલ છે. પાડકસતાન તે પુલને તોિી 
નાખે તો ભારત ્મા્ટે ધોરી નસ કપાય અને તયાર 
્બાદ પયૂંચને ્બચાવ વું  ્મુશકેલ ્બને. અખનયૂરથી 
જમ્મુ ્માત્ર ૩૦ ડકલો્મી્ટરના અંતરે છે, એ્ટલે 
જમ્મુ-રિીનગર ્માગ્નની પ્ણ સલા્મતી નતહ. આ 
્માગ્ન દુશ્મનના હાથ્માં ગયા પછી આખું કાશ્મીર 
પ્ણ તેના હવાલે સ્મજો. 

૧૯૬પના યુદ્ધ્માં પ્ણ જનરલ યાહ્ા ખાનના 
નેતૃતવ હેઠળ પાડકસતાને સવ્નપ્રથ્મ હુ્મલો છામ્બ 
પર કરેલો અને તયા ંઆપ્ણાં લશકરી દળોને air 
support આપવા ગયેલા વામપાયર પ્રકારનાં 
ચારે ચાર તવ્માનોને પાડકસતાને એષ્ન્ટ-અૅરક્રાફ્ટ 
તોપો વિે  તોિી પાડાં. વામપાયર્માં ઇજેકશન 
સી્ટ નતહ,  એ ્ટ લે તે્મના પાઇલ્ટો ્બચવા 
ન પામયા .  ( ઇજેકશન સી્ટ વગરનાં તરિડ્ટશ 
તવ્માનો શા  ્મા્ટે ખરીદવા્માં આવયાં તે પ્રશ્ન 
કોને પયૂછવાનો?). 

૧૯૬પ્માં  આપ્ણે છામ્બ્માં ભારે નુકસાન 
વેઠું, પ્ણ ૧૯૭૧્માં પાડકસતાને જુદી ષ્સથતતનો 
્મુકા્બલો  ક રવાનો આવયો. લેફ્ટનન્ટ-જનરલ 
સરતાજતસંહે ભારતીય અૅર ફોસ્નને હવાઇ છત્ર 
્મા્ટે સંદેશો ્મોકલયો કે તરત સુખોઇ-7 પ્રકારનાં 
રતશયન  ્બ ના વ ્ટ નાં પલેન આવી પહોંચયાં. 
ઉપરાઉપરી અને અતવરત રીતે ત્ેમ્ણે પાડકસતાની 
દળો પર ૭૮ વખત હુ્મલા કયાું અને ડિસેમ્બર 
૭ ની સાંજ ઢળી તયાં સુધી્માં ભારતનું પલ્ું ભારે 
થવા લા વયું .  ્બનયું પાછું એવું કે પાડકસતાનનો 
સેનાપ તત  ઇ ષ્ફતખાર જાનજયૂઆ હતેલકોપ્ટરના 
અકસ્માત્માં એ જ ડદવસે ્માયયો ગયો અને તેના 
મૃતયુએ પાક સૈનયની નૈતતક તહં્મત્માં ભંગા્ણ 
પાિી દીધું. ˆ

;fldffz[bff vfgf[ vf+s]xfz[bffgf]+ ;f+ufdf;yffgf
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