
१९७१चे भारत-पाक य�ुध: भाग १-लढाई का झाल�? 
�डस�बर १९७१ म�ये झालेले य�ुध भारत व पा�क�तानमधील �तसरे य�ुध होते. या 
य�ुधात भारताने पा�क�तानचा �नणा�यक पराभव केला व बागंलादेशची �न�म�ती 
केल�.यु�दाची स�ुवात पा�क�तानी हवाई आ!मणाने ०३ �डस�बरला झाल�.  

मिुजबरू यांना पंत�धानपद दे�यास �वरोध  

१९७० #या पा�क�तानमधील साव�$%क �नवडणुक&त पवू� पा�क�तानातील अवामी 
ल�ग ने १६९ मधील १६७ जागा िजंक,या व इ�लामाबादम�ये संसदेत अवामी 
ल�गच ेबहुमत झाले. आवामी ल�गचे नेते शखे मिुजबरू रहमान यांनी रा./ा�य0ांपढेु 
सरकार �थापनेचा दावा सादर केला. पा�क�तान#या �थापनेपासून राजकारणात 
वच��व ठेवणा4 या पि6चम पा�क�तानातील खास क7न पंजाबी व पठाणी 
राजकार8यांना बंगाल� वच��व होणे मा9यच न:हते. झिु,फकार अल� भ?ुटो यांनी 
मिुजबरू यांना पंतBधानपद दे8यास Cवरोध केला. रा./ा�य0 याDयाखान यांनी पवू� 
पा�क�तानात सेनेला तैनात केले. 
पवू� पा�क�तानात यानंतर सव�% अटकस% व दडपशाह� स7ु झाल�. पवू� पा�क�तानी 
स�ैनक व पो�लसांना �नःश�% कर8यात आले. पवू� पा�क�तानम�ये यामुळे बंद, 

हरताळ, मोचI यासारखे Bकार वारंवार होऊ लागले. पा�क�तानी सेनेने हे सव� Bकार 
दडपले व अवामी ल�गवर बंद� घाल8यात आल�. मिुजबरू रहमान यांना अटक क7न 
पि6चम पा�क�तान Kयांची रवानगी झाल�. पवू� पा�क�तानातील ४० लाखांचे 
�शरकाण कर8यात आले Kयातले ३० लाख Lहदं ूहोते. 
भारतात येणा� या आ��तांची सं�या १ कोट�!याह� वर  



माच� २७ १९७१ रोजी भारता#या पंतBधान इंLदरा गांधी यानी पवू� पा�क�तानात चाल ू
असले,या बांगला देशसाठM#या �वातंNय लOयाला पणू� पाLठंबा जाह�र केला 
.पा�क�तानी स9ैया#या अमानषु अKयाचारांमळेु �नवा��सतांचे लQढे भारतात येऊ 
लागले. ते:हा Kयांना परत जा8यासाठM वातावरण �नमा�ण कर8या#या भारता#या 
CवनंKया पा�क�तानने धडुकावनू लाव,या. य�ुधा�शवाय दसुरा कोणताह� पया�य नाह�, 
हे भारतीय ने%Kुवा#या ल0ात आले.  पवू� पा�क�तानातील भयंकर Lहसंाचारामळेु 
भारतात येणा4 या आRSतांची संTया १ कोट�#याह� वर गेल�. भारतावर यामळेु 
आRथ�क ताण पडू लागला. ९ ऑग�ट १९७१ रोजी Sीमती गांधींनी र�शयाशी २० 
वषा�चा म%ैीचा करार क7न अमेWरकेला शह Lदला 
भारतीय सेनेला य#ुदाचे आदेश $दले  
रCववार �डस�बर ३ रोजी पा�क�तानी हवाई-दलाने उYर भारतातील अनेक 
हवाईतळावंर ह,ले चढवनू य�ुध स�ु केले. पा�क�तानने ह,ला तर केला परंतु Kयात 
Kयांचा फारसा फायदा झाला नाह�. जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी भारतीय सेनेला 
य�ुदाचे आदेश Lदले कारण Kयावेळी पंतBधान आणी सरं0ण मं%ी Lद,ल�मधे 
न:हते. हे य�ुध ३ �डस�बर १९७१ ला स�ु होवनू १६ �डस�बर १९७१ ला संपले. 
भारतीय स9ैयाची दोन उLद.टे होती. 
• पवू� पा�क�तानात आत घुसनू पवू� पा�क�तानचा ताबा �मळवणे.  
• पि6चम सीमेवर पि6चम पा�क�तानातून येणा4 या पा�क�तानी फौजेला फZत 
रोखून धरायच.े  
या उलट पा�क�तानी सेनेची उLद.टे होती.  
• भारताला पवू� पा�क�तानात घसु8यापासून रोखणे.  



• पि6चमेकडून भारतात घसुनू जा�ती जा�त भ0ेू%ाचा ताबा �मळवणे. या दो9ह�त 
यश�वी झा,यावर भारताची कQडी होईल व पवू� पा�क�तानचे र0ण होइल असा 
पा�क�तानी ल.कराचा डाव होता. 
पवू& पा'क(तानम�धल यु#द 
भारतीय पायदळाने अपे0ेपे0ाह� अRधक वेगाने पवू� पा�क�तानम�ये वाटचाल केल�. 
श%चू ेक#च ेदवेु हेरत व मो[या B�तकार शZय असले,या Lठकाणी 
वळसा(Bypassing strong points ) घालनू भारतीय सेनेने पढेु वाटचाल केल�. 
�डस�बर १६ रोजी पवू� पा�क�तानातील पा�क�तानी सेना शरण आल�. दसु4 या Lदवशी 
पा�क�तानने पि6चम 0े%ात ह� शरणागती पKकरल�. 
य�ुधातील म�ुय लढाया 
पवु� भागात बसंतर नद�, छांब सेZटर, ग\ा शहर, डरेा बाबा नानक, लQगेवाला, 
परबत अल� याLठ काणी आणी पि6चम 0%ेात पुंगल� पलू, �शगंो नद� पलू, कॉZस 
बाजारचा या Lठकाणी महKवा#या लढाया लढ,या गे,या.सव^#च शौय� पदक  चार 
परमवीर च! दे8यात आल�:  
१६ *डस,बर १९७१ �वजय $दन  
भारताने या य�ुधात �नणा�यक Cवजय �मळवला. पा�क�तान#या वतीने ले`टनंट 
जनरल ए.के. �नयाझी यांनी शरणग�तप%ावर सह� केल�. भारताने लगेचच 
बांगलादेश#या �वातंNयाची घोषणा केल� व जगा#या नकाशावर बांगलादेश हा नवीन 
देश उदयास आला. भारताच ेजवळपास ४ हजार सै�नक या य�ुधात कामी आले. 
पा�क�तान#या मतृ स�ैनकांची संTया आजह� �नि6चत नाह�. भारताने पा�क�तानच े
९४ हजाराहून अRधक स�ैनक व समथ�क यु�धबंद� बनवले. भारताने १६ �डस�बर 



१९७१ रोजी य�ुधात Cवजय �मळवला होता.भारतात हा Lदवस Cवजय Lदन aहणून 
साजरा केला जातो.  
 

 


