
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. 



2

(

અગાઉ નાેંધ્યં તેમ લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સાગતસસંહ 
General Officer Commanding 4 Corps 

હતા--એ્ટલે કે લગભગ ૭૦,૦૦૦ જવાનોનયં નેતૃતવ તેમણે 
સંભાળ્યં હતયં. ્યદ્ધના આ્ોજન મયજબ તેમને સોંપા્ેલયં કા ્્ય 
મેઘાલ્, સરિપયરા તથા સમઝોરમનયં શરિયના આક્રમણ સામે 
રક્ષણ કરવાનયં હતયં. આક્રમક નસહ, પણ રક્ષાતમક રણનીસત 
અપનાવવાનયં કહેવા્યં હતયં. આ જાતના અસભગમનો 
સાગતસસંહના સવભાવ જોડે મેળ ખાતો ન હતો. આથી તેમણે 
જાતે સનણ્ય્ પર આવી બાંગલાદેશના મહત્વપૂણ્ય ક્ષેરિ સસલહ્ટ 
પર હલ્ો બોલાવવાનો પલાન રચ્ો અને તેના અમલ મા્ટે 
બધી અડચણોને તેમજ પડકારોને અવગણી heliborne 
ઑપરેશન હાથ ધ્યું. બહય મો્ટયં જોખમ તેઓ ખેડી રહ્ા 
હતા, પરંતય જોખમ ખેડ્ા વગર ્યદ્ધ ન જીતી શકા્ એ 
વાત પણ એ્ટલી જ સાચી હતી. સામી તરફ બીજી સાચી 
વાત એ કે સાગતસસંહ Corps Commander હતા. ્ટોચના 
સતરે તેમનયં સથાન હતયં, જ્ારે ground reality / જમીની 
વાસતસવકતાનો મયકાબલો રણમેદાન પર દયશમનો સામે લડતા 

અફસરો-જવાનોએ કરવાનો હતો.
અફસરોમાં મયખ્ તો લેફ્ટનન્ટ-કન્યલ અરુણ ભીમરાવ 

હરોસલકર, જેઓ 4th Battalion તથા 5th Gorkha 
Rifles ના કમાનનડંગ ઑફફસર હતા. સમશન તેમને દયઃસાહસ 
જેવયં લાગતયં હતયં, કેમ કે સંજોગો ઘણી રીતે પ્રસતકૂળ હતા. 
હેસલકોપ્ટરોનાં માળખાં બયલે્ટપ્રૂફ નહોતાં તે પહેલી સમસ્ા 
અને બીજી એ કે હેસલકોપ્ટરો સામે સંભવતઃ ગ્ાઉનડ ફા્ર કરે 
તે દયશમનોનો શરૂઆતે જ ફેંસલો આણી દેવા મા્ટે ભારતી્ 
વા્યસેનાની મદદ લેવાનયં શક્ ન હતયં. સસલહ્ટ પર હયમલાનયં 
સમશન રાતના અંધકાર વચે્ અમલી બનાવવાનયં થા્, 
જ્ારે ભારતી્ ફાઇ્ટર-બોમબસ્ય night-fightingની ક્ષમતા 
ધરાવતાં ન હતાં. ભારતી્ તોપખાનાનયં પણ પીઠબળ મળે 
તેમ ન હતયં, કેમ કે સસલહ્ટ અને સરહદ વચ્ે ખાસસયં છ્ેટયં પડી 
જતયં હતયં. તોપગોળા સસલહ્ટ ક્ષેરિ સયધી પહોંચે નસહ. 

લેફ્ટનન્ટ-કન્યલ અરુણ હરોસલકરના ફદમાગને જાત 
જાતના પ્રશ્ો કનડી રહ્ા હતા, જે ખરેખર વ્ાજબી હતા. 
પાફકસતાનના લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સન્ાઝીએ સસલહ્ટ ખાતેની 

202 Infanty Brigade ઢાકા તરફ લાવી 
દીધી હોવાની ખાતરી શી? બીજો પ્રશ્ઃ 
સસલહ્ટમાં જવાનોને તબીબી સારવાર મા્ટે 
તાતકાસલક આમમીની હોનસપ્ટલે પહોંચાડવા 
શી રીતે? શરિયઓનો મયકાબલો કરતી વખતે 
રખે હરોસલકર પોતે શહીદ થા્ તો જેને 
સેકનડ-ઇન-કમાનડ કહેવા્ તે અફસર 
કોણ? અગાઉ તે હોદ્ો ધરાવતા ઑફફસર 
ગાઝીપયર ખાતેના ્યદ્ધમાં શહીદ થ્ા 
હતા અને તેમના સથાને બીજા સસસન્ર 
આૅફફસરને હજી સન્યક્ત કરવાનયં બાકી 
હતયં. 

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ સાગતસસંહની 
વ્ૂહરચના મયજબ heliborne ઑપરેશન 
હાથ ધરતા પહેલાં સરિગફેડ્ર બન્ટી 
સવિન, કન્યલ હરોસલકર તથા ગૂ્પ કેપ્ટન 

સિલહટ heliborne સિશનના આયોજક લેફટનનટ-જનરલ િાગતસિંહનો પણ િંત્ર હતોઃ 
‘Who dares, wins’ / ‘સહંિત દાખવે એ જીતે છે.’ બેકગ્ાઉન્ડિાં Mi-4 હેસલકોપટર છે. 
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ચંદનસસંહે Alouette / ચેતક હે સલકોપ્ટરમાં બેસી જાસૂસી 
પ્રકારનયં સમશન ખેડ્યં. સસલહ્ટ તરફ ઊડ્ા. બહય મો્ટા ક્ષેરિનયં 
સવવેક્ષણ ક્યું. પાક લશકરની કશી સહલચાલ જોવા મળી નસહ.

કોઇ પણ heliborne સમશન હાથ ધરવાનયં થા્ ત્ારે 
પૂવ્યતૈ્ારી કરવા મા્ટે એકાદ સપ્ાહ જે્ટલો સમ્ જોઇએ. 
આજનયં કામ ગઇ કાલે કરી નાખવયં એવી ફફલસફૂી ધરાવતા 
સાગતસસંહના આદેશ મયજબ અહીં તો થોડા જ કલાકોમાં તે 
કા ્્ય આ્ટોપી લેવાનયં હતયં. બન્ે હેસલકોપ્ટરોની બોજવહનશસક્ત 
મ્ા્યફદત હતી, જ્ારે વહન મા્ટેનો બોજો ઘણો હતો. દરેક 
પ્રકારના શસરિને જોખવામાં આવ્યં. ખાધાખોરાકીનો અને 
કારતૂસો તથા હેનડ ગ્ેનેડનો પણ તોલ કરવામાં આવ્ો. છેવ્ટે 
તો મ્ા્યદા કરતા વધય ભારણ લાદવાનયં જરૂરી બન્યં, કેમ કે 
હેસલકોપ્ટરો ફક્ત ૧૦ હતાં અને જવાનોની સંખ્ા સેંકડોમાં 
ગણાતી હતી. 

રસશ્ન બનાવ્ટના Mi-4 હેસલકોપ્ટરમાં 8 થી 12 
શસરિસજ્જ સૈસનકો બેસે, પણ સમશન વખતના સંજોગો જોતાં 
દરેક હેસલકોપ્ટરમાં 14 થી 16 જવાનો ખીચોખીચ બેઠા. 
ભારતી્ નામે ચેતક કહેવાતા Alouetteમાં પણ એવી જ ભીડ 
જામી. પહેલી ્ટયકડીરૂપે સાત Mi-4 રવાના થ્ાં અને ત્ાર 
પછી Alouetteનો વારો આવ્ો. પ્રથમ હેસલકોપ્ટરો પહોચ્ાં 
અને જવાનો બહાર નીકળ્ા કે તરત ‘અલ્ાહ હુ અકબર’ 
ના બયલંદનારા કાને પડ્ા અને જવાબમાં ગયરખા જવાનોએ 
‘આયો ગોરખાલી!’ નો ્ યદ્ધનારો ગજાવ્ો. પહેલાં એમ લાગ્યં 
કે પાફકસતાનીઓ લશકરી સસૈનકોને બદલે રઝાકારો હતા, પણ 
તે અનયમાન ખો્ટયં ઠ્યું. સસલહ્ટને જનરલ સન્ાઝીએ રેઠયં મયકી 
દીધેલયં તે આશાવાદ પણ ઠગારો નીવડ્ો. ગયરખાઓને પડકારી 
રહેલા સસૈનકો પાફકસતાનની 31 Punjab બ્ટાસલ્નના 
હતા. આ પાક સસૈનકોએ જ કે જેમણે એતગ્ામ ખાતેના સંઘર્ય 
વખતે ગયરખાઓની 
ખયકરીનો પરચો દીઠો 
હતો. તોપગોળાનો 
ઉલાળી્ો કરતી ્ટૂંકા 
નાળચાની મો્ટા્યર 
તોપો અને મશીનગન 
વડે તેમણે મારો શરૂ 
ક્યોં અને ભારતના 
કે્ટલાક ગયરખા સસૈનકો 
તેનો ભોગ બન્ા. 
દરમ્ાન વધય રિણ 
ભારતી્ હસેલકોપ્ટરો 
આવી પહોંચ્ાં. ખાલી 
થ્ેલાં Mi-4 વધય 

જવાનોને લાવવા મા્ટે સરહદ તરફ ઊડ્ાં. સહમડંખ જેવયં 
સત્ પ્રકાશમાં આવ્યં કે સસલહ્ટમાં પાફકસતાની સૈન્ હજી 
મોજૂદ હતયં અને મો્ટા પા્ે તેનો મયકાબલો કરવો પડે તેમ 
હતો. આ કા્્ય મા્ટે 105 HU (Helicopter Unit) ના 
કમાનનડંગ ઑફફસર સવિવૉડ્રન લીડર સંધયએ બે પહાડી તોપો 
લાવી દીધી. બધયં મળીને 254 અફસરો-જવાનો સસલહ્ટ 
આવી ગ્ા હતા, પણ સામી તરફ પાફકસતાનીઓની સંખ્ા 
ક્ાં્ વધારે હતી. હસેલકોપ્ટરોએ ર૦-ર૦ સમસન્ટના વધય 
ફેરા ક્ા્ય અને ભારતી્ોની સંખ્ા 384  સયધી પહોંચી. 
હજી પણ તે અોછી જ હતી, એ્ટલે પાફકસતાનની 202 
Infantry Brigade ઘણી મજબૂત નસથસતમાં હતી. 
ભારતની હાલતનયં પી. વી. એસ. જગન મોહન તથા સમીર 

કોઇએ િાગતસિંહને પ્ોતિાસહત કરવાની જરૂર નહોતી એ તિેનો પહેલો ગુણ 
હતો. િૌને તેઓ પ્ોતિાસહત કરી જાણતા એ તેિનો બીજો ગુણ હતો.

ગ્રૃપ કેપટન ચંદનસિંહ, 
જેઓ સિલહટ સિશનનાં કેટલાંક 

વર્ષ બાદ એર વાઇિ-િાશ્ષલ બનયા. 

અા ફોટોગ્ાફ પણ સિલહટ સિશન વખતનો છે. હેસલકોપટર Alouette / ચેતક છે.
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ચોપરા નામના સવશ્ેરકોએ તેમના Eagles 
over Bangladesh પયસતકમાં લખ્યં છે કે, 
‘Contrary to the Indian assessment, 
Pakistan's 202 Infantry Brigade had 
not withdrawn from Sylhat, nor had 
they any intention to do so. General 
Sagat had felt that the Gorkhas 
would face minimal resistance 
but they were now caught in an 
awkawrd situation...’

સહંમતવાન અને ખડતલ ગયરખાઓ 
તેમની જનમજાત પ્રકૃસતિ મયજબ જયસસાભેર 
લડ્ા. કમનસીબી હતી કે તેઓ પૂરેપૂરા શસરિસજ્જ ન હતા. 
શસરિોના નામે તેમની પાસે રાઇફલ અને નાની કોથળીમા 
ભરેલી કારતૂસો જ હતી. આથી ફા્ફરંગ કરતી વખતે તેમણે 
સં્મ રાખવાનો થ્ો અને પાકી નેમ લેવા્ાની ખારિી પછી 
જ ફા્ફરંગ કરતા હતાં. સનશાન ખાલી જા્ તો ગોળી બરબાદ 
થા્ અને તે પરવડે નસહ. પાફકસતાની સસૈનકો પાસે  સમસડ્મ 
મશીનગન ઉપરાંત ઓ્ટોમેફ્ટક શસરિો હતાં. આ હાલતમાં 
ખયકરી વડે તેમનો મયકાબલો કરવાનો પ્રશ્ જ ન રહ્ો. 

લેફ્ટનન્ટ-કન્યલ હરોસલકરે તેમના સરહદી મથકે પાછા 
ફરેલાં હેસલકોપ્ટરોમાં ઠેકઠેકાણે કાણાં જો્ાં અને ખ્ાલ આવી 
ગ્ો કે સમશનને સફળ બનાવવાનયં કા્્ય બહય કફઠન સાસબત 
થવાનયં હતયં. સાવ નાકાસમ્ાબ રહે અને જવાનોની નૈસતક 
સહંમત પર તેની નકારાતમક અસર પડે એવયં પણ કદાચ બને. 
એક બાબત જો કે થોડી ઘણી આશા જગાડતી હતી. ફ્ેનચ 
ફડઝાઇનનાં Alouette 
હેસલકોપ્ટરોના ડાબા-
જમણા પડખે બે rocket 
pods / પોલાં નાળચાંના 
ઝયમખાં હતાં અને તેમાં 
રહેલાં રોકે્ટો વડે ભૂસમ 
પરના શરિય સસૈનકો પર 
ઘાતક મારો ચલાવી શકાતો 
હતો. ફલાઇ્ટ-લેફ્ટનન્ટ 
સી. એમ. સસંગલા અને 
તેમના કો-પા્લ્ટ સવિવૉડ્રન 
લીડર સયલતાન અહમદે 
બીજી ખેપમાં સસલહ્ટ 
પહોંચતાવેંત પાક સસૈનકો 

પર રોક્ેટમારો ચલાવ્ો. હેસલકોપ્ટરોની રિીજી 
ખેપ વખતે લેફ્ટનન્ટ-કન્યલ અરુણ હરોસલકર 
આવી પહોંચ્ા ત્ારે સમ્ ૪ઃ૪પ નો 
હતો અને સાંજ ઢળી રહી હતી. (ભારતી્ 
ઉપખંડમાં ઇશાન ફદશાએ સૂ્ ા્યસત વહેલો થતો 
હતો.) વીસ સમસન્ટ બાદ તો અંધારુ ં ઘેરાવા 
લાગ્યં. હેસલકોપ્ટરની ફલાઇ્ટ અંધારામાં અને 
તે્ અજાણ્ા પ્રદેશમાં ્ોજવાનયં જોખમકારક 
લેખા્, પણ નસથસત ગંભીર હોવાનયં જોતાં 
હરોસલકરે Mi-4 ના તથા Alouette ના 
ચાલકોને શક્ એ્ટલા વધય ફેરા કરવા જણાવ્યં. 

હેસલકોપ્ટરોએ ક્ેટલા આં્ટા-ફેરા ક્ા્ય તેની 
ગણતરી પાફકસતાનીઓએ કરી નહોતી અને તેમણે વાસતસવક 
કરતા વધય સંખ્ા ધારી લીધી. બીજી ભૂલ એ કરી કે Mi-4 
હેસલકોપ્ટરોને રસશ્ન Mi-8 પ્રકારનાં ધા્ાું, જે ભારતે હજી 
તો વસાવ્ાં પણ ન હતાં. લેફ્ટનન્ટ-કન્યલ હરોસલકરના 
આદેશ મયજબ રાતના ૧૦ઃ૦૦ વાગ્ા સયધી હેસલકોપ્ટરો 
ફેરા લગાવતાં રહ્ાં અને Alouette દ્ારા રોક્ેટમારો ચાલય 
રાખવામાં આવ્ો. 

અંધકારનો લાભ ભારતને બીજી રીતે પણ મળ્ો. 
દયશમનોએ ભારતી્ અફસરો-જવાનોની સંખ્ા વાસતસવક 
કરતાં ઘણી વધારે માની લીધી. આ ગેરસમજ નાસહંમત કરી 
નાખે તેવી હતી. દરમ્ાન રોક્ેટોને લીધે તેઓ ખયવારી પણ 
વેઠી રહ્ા હતા. આ તરફ ગયરખાઓ પાસે ખોરાક અને પાણી 
ક્ારનાં ખ્ૂટી ચૂક્ાં હતાં. કારતૂસો પણ પૂરાં થવા આવ્ાં 
હતાં. ગમે તેમ કરીને રાત ખેંચી કઢા્ તો સવારે ભારતી્ 

વા્યસેના પેરાશ્ૂટ વડે પયષકળ 
શસરિસંરજામ પહોંચાડી શકે 
તેમ હતી. 

નેપોસલ્ન સવશે એમ 
કહેવા્ છે કે જે નવો 
ઉમેદવાર તેના સૈન્માં 
ભરતી થવા માગતો હો્ 
તેને એવા મતલબનો સવાલ 
પૂછતો કે, ‘તયં નસીબનો 
બસળ્ો છે?’ / ‘Are 
you lucky?’ નેપોસલ્ન 
માનતો કે ્યદ્ધ જીતવા 
મા્ટે ફક્ત બહાદયરી નસહ, 
ખયશફકસમતી પણ જોઇએ. 

ફોટોગ્ાફિાં Alouette હેસલકોપટરના ્ડાબા પ્ડખે rocket pod ચીંધી બતાવયું છે. 
નાળચાં ૭ છે, િાટે બેય પ્ડખાંનાં િળીને  ૧૪ રોકેટો દાગી શકાય છે. 
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નેપોસલ્નના એ મંતવ્ને પયનટિ આપતી નાનીશી, 
છતાં બહય મો્ટય ફરઝલ્ટ ભારતની તરફેણમાં લાવી 
દેનાર ઘ્ટના સસલહ્ટમાં બની. ભારત-પાક ્યદ્ધના 
અહેવાલોને ઘણાં સમાચાર માધ્મો ચમકાવતાં હતાં, 
પણ BBC રેફડઓ પર રિોડકાસ્ટ થતો ફરપો્ટ્ય સનષપક્ષ 
તેમજ આધારભૂત લેખાતો હતો. ભારત સરકારે 
BBC ના સંવાદદાતાને આપણા લશકર સાથે રહેવાની 
પરવાનગી આપી હતી. મોડી રારિે BBC પર સમાચાર 
પ્રસાફરત થ્ા કે ભારતના કાેર કમાનડરે ગયરખાઓની 
સરિગેડ તાબડતોબ સસલહ્ટ પહોંચાડી હતી. 

રારિે ભારતી્ સમ્ અનયસાર 11:00 વાગ્ે 
ભારત અને પાફકસતાન બે્ સૈન્ના અફસરો BBC 
રેફડઓ સાંભળી રહ્ા હતા, જે તેમનો રોસજંદો ક્રમ 
હતો. લેફ્ટનન્ટ-કન્યલ હરોસલકરે આશ્ચ ્્ય પામી 
સવાલ ક્્યઃ ‘ધ્ાનથી સાંભળ્ા સમાચાર? આપણે 
સસલહ્ટમાં ગયરખાઓની સરિગેડ ઊતા્ા્યના ખબર આપવામાં 
આવી રહ્ા છે.’

‘્સ, સર.’ બાજયમાં રહેલા ઑફફસરે કહ્ં. ‘નવાઇ લાગે 
છે કે એ લોકોએ આવી ભૂલ કેમ કરી નાખી?’

રેફડઓ મા્ટે અહેવાલ જેણે મોકલ્ો એ સંવાદદાતાએ બહય 
મો્ટી ભૂલ કરેલી, કેમ કે ભારતી્ જવાનોની બ્ટાસલ્ન હતી, 
સરિગેડ નસહ. એક સરિગેડમાં રિણ બ્ટાસલ્ન હો્, એ્ટલે BBC 

મયજબ ભારતે સસલહ્ટ ખાતે રિણ ગણી મો્ટી ફોજ તહેનાત 
કરી હતી. અલબતિ, નહોતી કરી એ વાસતસવકતા હતી. 
સવાભાસવક છે કે પાફકસતાની અફસરો પણ ત્ારે BBC ના 
સમાચાર સાંભળી રહ્ા હતા અને વળી એ પણ સવાભાસવક છે 
કે તેમને ગભરા્ટ છૂટ્ો હોવો જોઇએ. રાત એ જ રીતે વીતી 
અને ફડસેમબર ૧૦ની સવાર ભારત મા્ટે સસલહ્ટના મોરચે 
જીતનાં એંધાણો સાથે ખીલી. ˆ 

સિલહટના heliborne ઑપરેશનના કલપનાસચત્રિાં દેખાતું હેસલકોપટર ભારતીય 
વાયુિેનાનું Mi-4 છે. આ હેસલકોપટરે આકાશી ખચ્ચર જેવું કાિ આપયુ.ં 


