
যুদ্ধ জয়ের গল্প 

বীর মুক্তিয় োদ্ধো গোজী  আলী আজগর 

 ঐক্তিহোক্তিক ৭ মোর্ চ, ১৯৭১। মুক্তিপোগল ১০ লোখ মোনুষ একটি উয়েশ্য ক্তমক্তলি হয়েয়ে ঐক্তিহোক্তিক ররিয়কোর্ি (বিচমোয়ে 

রিোহরোওেোর্দী  উদ্যোয়ে)  মের্দোয়ে। জে বোাংলো, জে বঙ্গবন্ধু, আপি- েো- িাংগ্রোম িাংগ্রোম,জেিোর িাংগ্রোম আলয়বই র্লয়বই, ক্তপক্তি 

েো- ঢোকো ঢোকো, রিোমোর রর্দশ আমোর রর্দশ বোাংলোয়র্দশ বোাংলোয়র্দশ, ক্তজন্নোহ ক্তমেোর পোক্তকস্তোে - আক্তজমপুয়রর রগোরস্তোে, বীর বোঙোলী 

অস্ত্র ধয়রো বোাংলোয়র্দশ স্বোধীে কয়রো- এমেই হোজোয়রো ¯র ø োগোয়ে ঐক্তিহোক্তিক ররিয়কোি চ মের্দোে প্রকক্তিি হয়ে উয়েয়ে। লোয়খো 

জেিোর হোয়ি লোঠি আর গগেক্তবর্দোরী ¯র ø োগোয়ে িৎকোলীে ররিয়কোি চ মের্দোে প্রকক্তিি হয়ে উয়েক্তেল। রিই উত্তোল মোনুয়ষর 

িমুয়ে বোাংলোর অক্তবিাংবোক্তর্দি রেিো জোক্তির ক্তপিো বঙ্গবন্ধু রশখ মুক্তজবুর রহমোে ক্তবকোল ৩ টো ২০ ক্তমক্তেয়ট িভোময়ে এয়ি রকোে 

রকম আনুষ্ঠোক্তেকিো েোড়োই িাঁর স্বভোবসুলভ ভক্তঙ্গয়ি ক্তর্দয়লে এক ঐক্তিহোক্তিক ভোষণ। ৭০ এর ক্তেব চোর্য়ে ক্তবজয়ের পর এটোই হয়লো 

আনুষ্ঠোক্তেক রকোে জেিভোে িাঁর ভোষণ।১৯ ক্তমক্তেয়টর এই কোলজেী  ভোষয়ণর মোধ্যয়ম ক্তিক্তে বোঙোলী জোিীে ভক্তবষ্যয়ির ক্তর্ত্র এঁয়ক 

ক্তর্দয়লে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মোয়র্ চর ভোষণয়ক ক্তিে ভোয়গ ভোগ করো র য়ি পোয়র। প্রথমি পোক্তকস্তোয়ের ২৩ বেয়রর রশোষণ - বেেোর ইক্তিহোি, 

ক্তিিীেি রোজনেক্তিক,  িোমোক্তজক ও অথ চনেক্তিক রূপয়রখোর মোধ্যয়ম স্বোধীেিো র োষণো এবাং রশয়ষ রগক্তরলো যুয়দ্ধর মোধ্যয়ম রর্দশয়ক 

স্বোধীে করো।ক্তিক্তে িাঁর বিব্য রশষ করয়লে " এবোয়রর িাংগ্রোম আমোয়র্দর মুক্তির িাংগ্রোম,এবোয়রর িাংগ্রোম আমোয়র্দর স্বোধীেিোর 

িাংগ্রোম।জে বোাংলো। "- বয়ল। 

পক্তেম পোক্তকস্তোেীরো আমোয়র্দর অথ চোৎ িৎকোলীে পূব চ পোক্তকস্তোয়ের উপর র  িমস্ত অিম্মোেজেক আর্রণ ও ববষম্য কয়রয়ে 

িো রলয়খ রশষ করো  োয়ব েো। িৎকোলীে পূব চ পোক্তকস্তোয়ের অক্তবিাংবোক্তর্দি রেিো ক্ত ক্তে ক্তবশ্বয়েিোর আিয়ে িমোিীে ক্তেয়লে রিই 

বঙ্গবন্ধুয়ক কোরয়ণ অকোরয়ণ অিম্মোেিহ অক্তধকোাংশ িময়ে রজয়ল আটয়ক ররয়খয়ে।িিকোলীে  পূব চ পোক্তকস্তোয়ের উপর পক্তিম 

পোক্তকস্তোয়ের শোিকরো র  িব ববষম্য কয়রয়ে িোর একটি িাংক্তিপ্ত ক্তহয়িব আমোরো মহোমোন্য সুক্তপ্রম রকোয়ট চর আক্তপয়লট ক্তিক্তভশয়ের 

িোয়বক  ক্তবর্োরপক্তি শোমসুক্তেে রর্ৌধুরী মোক্তেয়কর রলখোে পোই।ক্তিক্তে ক্তলয়খয়েে " পোক্তকস্তোে সৃক্তির পর রথয়ক ১৯৭০ িোল প চন্ত 

পোক্তকস্তোে ৭ হোজোর ৬৪০ ক্তমক্তলেে িলোর ববয়র্দক্তশক ঋণ রপয়ে িোর ৮৪ শিোাংশ ব্যে কয়রক্তেয়লো পেম পোক্তকস্তোয়ে আর ৩০ 

শিোাংয়শর কম ব্যে করো হয়েক্তেয়লো পূব চ পোক্তকস্তোয়ে।১৯৭০ িোল প চন্ত পূব চ পোক্তকস্তোে রথয়ক পণ্য রপ্তোক্তে কয়র আে হয়েক্তেয়লো ২৫ 

হোজোর ৫৫৯ ক্তবক্তলেে টোকো।অপর ক্তর্দয়ক একই িময়ে পক্তেম পোক্তকস্তোে রথয়ক পণ্য রপ্তোক্তে কয়র আে হয়েক্তেয়লো ২১ হোজোর ১৩৭ 

ক্তমক্তলেে টোকো। রি িমে রিোেোক্তল আঁশখ্যোি আমোয়র্দর রর্দয়শ উৎপন্ন পোটই ক্তেয়লো প্রধোে রপ্তোক্তে পণ্য। আমর্দোক্তে খোয়ি পক্তেম 

পোক্তকস্তোয়ের জন্য ব্যে করো হয়েক্তেয়লো ২৯ হোজোর ৬২৯ ক্তমক্তলেে টোকো।অন্যক্তর্দয়ক পূব চ পোক্তকস্তোয়ের জন্য একই িময়ে আমর্দোক্তে 

করো হয়েক্তেয়লো ১৭ হোজোর ৬৭ ক্তবক্তলেে টোকো। অথর্ পক্তিম পোক্তকস্তোয়ের রথয়ক পূব চ পোক্তকস্তোয়ের জেিাংখ্যো ক্তেয়লো অয়েক রবক্তশ। 

এিব িথ্য ১৯৭০ িোয়ল করোক্তর্ রথয়ক প্রকোক্তশি মোন্থক্তল ফয়রে রেি স্ট্যোটিিটিক্স রথয়ক পোওেো রগয়ে। ক্তবক্তিক্তেউজ ২৮ জোনুেোক্তর 

২০২১ এ উয়েখ করো হয়েয়ে " অয়েক অথ চেীক্তিক্তবয়র্দর ময়ি পক্তিম পোক্তকস্তোয়ে পোর্োর করো অয়থ চ পক্তরমোণ ক্তেয়লো ২ হোজোর  ক্তমক্তলেে 

মোক্তকচে িলোর ---। 

  রর্দয়শর মুক্তিকোমী মোনুয়ষর কোয়ে েæিই রপৌৌঁয়ে রগয়লো বঙ্গবন্ধুর ক্তেয়র্দ চশেো। এক্তর্দয়ক হোেোর্দোর পোক্তকস্তোেীরো বয়ি রেই। 

রোজনেক্তিক কুটর্োয়লর পোশোপোক্তশ এ ভ‚খয়ি িোমক্তরক শক্তি বৃক্তদ্ধ করয়ি লোগয়লো। ১৯৭১ িোয়লর ২৫ মোর্ চ রোয়ির অন্ধকোয়র 

কোপুরুয়ষর ময়িো ঝোক্তপয়ে পয়ড় পোক্তকস্তোক্তে হোেোর্দোর বোক্তহেী এয়র্দয়শর ক্তেরস্ত্র িোধোরণ মোনুয়ষর উপর। িোরো ঢোকোে অিাংখ্য িোধোরণ 

েোগক্তরক, েোত্র, ক্তশিক, বুক্তদ্ধজীবী,পুক্তলশ ও ইক্তপআর ির্দস্যয়ক হিযো কয়র। ১৯৭১ িোয়লর ২৬ মোয়র্ চর প্রথম প্রহয়র পোক্তকস্তোক্তে হোেোর্দোর 

বোক্তহেী বঙ্গবন্ধুয়ক িাঁর ধোেমক্তির বোিো রথয়ক রগ্রফিোয়রর পূয়ব চ ক্তিক্তে বোাংলোয়র্দয়শর স্বোধীেিো র োষণো কয়রে।স্বোধীেিোর র োষণোে 

ক্তিক্তে রর্দয়শর িব চস্তয়র জেগণয়ক মুক্তিযুয়দ্ধ ঝাঁক্তপয়ে পড়োর আহবোে জোেোে। পোক্তকস্তোক্তে র্দখলর্দোর বোক্তহেীর রশষ বিন্যটিয়ক 

বোাংলোয়র্দয়শর মোটি রথয়ক উৎখোি করো এবাং র্‚ড়োন্ত ক্তবজে েো হওেো প চন্ত জেগেয়ক িাংগ্রোম র্োক্তলয়ে  োওেোর ক্তেয়র্দ চশেো 

রর্দে।প্রথমক্তর্দয়ক আেক্তলক ক্তভক্তত্তয়ি মুক্তিকোমী মোনুয়ষর রেতৃয়ে প্রক্তিয়রোধ িাংগ্রোম গয়ড় রিোলো হে।এরপর িবোই িাংগঠিি হয়ি 

থোয়ক।  ১৯৭১ িোয়লর ১৩ এক্তপ্রল স্বোধীে বোাংলো রবিোর রকন্দ্র রথয়ক বোাংলোয়র্দয়শর িরকোর গেয়ের র োষণো আয়ি।এয়িকয়র প্রক্তিয়রোধ 

যুয়দ্ধ অাংশ রেওেো মুক্তিয় োদ্ধো এবাং রর্দয়শর িোধোরণ মোনুয়ষর ময়েোবল অয়েক রবয়ড়  োে।এরপরই পক্তরকক্তল্পি ভোয়ব যুয়দ্ধর 

শুরুহে।বোাংলোয়র্দশ িরকোয়রর আহবোয়ে িৎকোলীে বন্ধুপ্রক্তিম  ভোরি িরকোর ভোরি- বোাংলোয়র্দশ িীমোয়ন্তর কোেোকোক্তে সুক্তবধোজেক 

জোেগোে মুক্তিয় োদ্ধোয়র্দর রেক্তোং এর ব্যবস্থো কয়র। বোস্তর্‚ি শরেোথীয়র্দর িীমোয়ন্তর ওপোয়র থোকো খোওেোর ব্যবস্হো কয়র।প্রবোিী 

বোাংলোয়র্দশ িরকোয়রর পি রথয়ক ক্তবয়শ্বর িকল রর্দয়শর প্রক্তি বোাংলোয়র্দশয়ক আনুষ্ঠোক্তেক স্বকীি রর্দওেোর আহবোে জোেোয়েো হে।প্রবোিী 

বোাংলোয়র্দশীরোও মুক্তিযুয়দ্ধর পয়ি ক্তবয়র্দয়শ জেমি সৃক্তিিহ েোেোভোয়ব িোহোয্য িহয় োক্তগিো করয়ি থোয়ক। রর্দয়শর ময়ধ্য িখে 

পোক্তকস্তোক্তে হোেোর্দোর বোক্তহেী ও িোর এয়র্দশীে রর্দোিরয়র্দর ক্তবরুয়দ্ধ ক্তবরোমহীে লড়োই কয়র  োয়ে আমোয়র্দর সূ চ িন্তোয়েরো। 

১৯৭১ িোয়লর ১৭ এক্তপ্রল মুক্তজবেগর িরকোয়রর আনুষ্ঠোক্তেক শপথ রেওেোর ২৪  ন্টোর ময়ধ্য  অথ চোৎ ১৮ এক্তপ্রল কলকোিোর 

পোক্তকস্তোয়ের রিপুটি হোইকক্তমশেোর রমোহোম্মর্দ রহোয়িে আলীর রেতৃয়ে হোইকক্তমশয়ের  িব বোঙোক্তল কম চকিচো - কম চর্োরী একয় োয়গ 



বোাংলোয়র্দশ িরকোয়রর প্রক্তি আনুগিয প্রকোশ কয়র। িাঁরো পোক্তকস্তোে রিপুটি হোইকক্তমশে' েোম ফলক েোক্তময়ে রিখোয়ে 'বোঙলো রর্দশ 

কুটনেক্তিক ক্তমশে' েোম ফলক লোক্তগয়ে রর্দে । ো ক্তেয়লো এ রি িময়ের এক গুরুেপূণ চ  টেো। ক্তমশয়ের েোয়র্দ ওড়োয়েো হে স্বোধীে 

বোাংলোয়র্দয়শর পিোকো।এর মোধ্যয়ম আনুষ্ঠোক্তেক ভোয়ব  ক্তবয়র্দয়শর মোটিয়ি বোাংলোয়র্দয়শর পিোকো উড়য়ি শুরু কয়র। ১৯৭১ িোয়লর 

েয়ভম্বয়রর ময়ধ্য ১৯ টি ক্তমশয়ের ১১৫ জে কম চকিচো - কম চর্োরী বোাংলোয়র্দয়শর প্রক্তি আনুগিয র োষণো কয়রে। র্দী চ েে মোয়ির যুয়দ্ধ 

এক িমুে রয়ির ক্তবক্তেময়ে অবয়শয়ষ এয়লো আমোয়র্দর বহু প্রক্তিক্তিি ও কোক্তিি স্বয়ের স্বোধীেিো।র্দী চ েে মোয়ির যুয়দ্ধ কক্তিপে 

রোজোকোর, আলশোমি, আলবর্দর েোড়ো িক্তি হেক্তে এমে রকোে পক্তরবোর এ রর্দয়শ ক্তেল েো।কয়িো রকম অিযোর্োর ক্তেপীড়য়ের স্বীকোর 

হয়েক্তেয়লো িখেকোর মোনুষগুয়লো  ো এ প্রজন্ম কল্পেোও করয়ি পোরয়বেো।মুক্তিযুয়দ্ধ মো হোক্তরয়েয়ে িোর িন্তোেয়ক,য়বোে হোক্তরয়েয়ে 

ভোইয়ক, পোক্তকস্তোক্তে বোক্তহেী ধয়র ক্তেয়ে রগয়ে আর্দয়রর রেোট রবোেটিয়ক, োবোর িমে জ্বোক্তলয়ে ক্তর্দয়েয়ে  র-বোক্তড়, ফিয়লর মোে,ধ্বাংি 

করয়ে ক্তিজ কোলভোট চ।ক্তক কয়রক্তে িোরো এ কথো ভোবয়লও বুক রেঁয়প ওয়ে। 

জীবয়ের রশষ প্রোয়ন্ত আজ আক্তম।প্রক্তি িপ্তোয়হ রকোে েো রকোে িহয় োদ্ধোয়ক ক্তবর্দোে ক্তর্দয়ি হে।মেভোক্তর হয়ে  োে। মোয়ঝ 

ময়ধ্য ক্তহিোব রমলোয়েোর রর্িো কক্তর ক্তক স্বে ক্তেয়ে মুক্তিযুদ্ধ কয়র রর্দশ স্বোধীে করলোম।আমোয়র্দর রিই স্বয়ের কয়িোটুকু বোস্তবোক্তেি 

হয়লো।আক্তম আশোবোর্দী মোনুষ। আমোর স্বে অয়েক।য়র্য়ে ক্তেলোম ক্ষুধো, র্দোক্তরেয ও দুেীক্তি মুি রর্দশ।দুেীক্তি মুি রর্দশ রর্দয়খ র য়ি 

হেয়িো পোরব েো। এটো আমোর কি।িয়ব রর্দয়শ এখে খোবোর কি রেই, িবোই ক্তিে রবলো খোবোর পোয়ে এটো ভোবয়ি খুব ভোয়লো লোয়গ। 

৭০-৮০ র্দশক এমেক্তক ৯০ এর র্দশয়কও খোবোয়রর কি ক্তেয়লো, মাংঙ্গো ক্তেয়লো।য়র্দয়শর মোনুষ এখে শিভোগ ক্তবদুযৎ পোয়ে, রোস্তো -

 োয়টর ব্যপক উন্নেে হয়েয়ে। মোনুয়ষর ক্রে িমিো বৃক্তদ্ধ রপয়েয়ে।পদ্মোর উপর রিতু হয়ব এটো ক্তেয়লো আমোয়র্দর কল্পেোরও বোইয়র। 

রর্দয়খ এয়িক্তে পদ্মো রিতু।ক্তশিোর হোর বৃক্তদ্ধ রপয়েয়ে, মোনুয়ষর গড় আয়ু বোড়য়ে। এিবই আমোয়র্দর উন্নক্তির লিণ। মুক্তিয় োদ্ধোরো 

িন্মোক্তে ভোিো পোয়েে, গৃহহীেরো ক্তবেোমূয়ে  রবোক্তড় পোয়েে।িোমোক্তজক সুরিো কম চসূক্তর্র আওিোে কয়েক রকোটি মোনুষ সুক্তবধো 

পোয়ে। এিব রর্দয়খ আক্তম খুক্তশ হই।এক জীবয়ে আর ক্তক র্োইয়ি পোক্তর।ফজয়রর েোমোয়জর পর হোটোহোটি করো আমোর র্দী চক্তর্দয়ের 

অভযোি।হোটো রশয়ষ  খে বোিোে ক্তফক্তর িখে রর্দক্তখ মোয়েরো িোয়র্দর রেোয়টো রেোট রেয়ল রময়েয়র্দর ক্তেয়ে স্কুয়ল ছুটয়ে। আমোর রর্দখয়ি 

খুব ভোয়লো লোয়গ। আক্তম রর্দখয়ি পোই আমোর স্বে ঐ রেোট্ট র্দোদু ভোইয়ের মোয়ঝ। র  স্বে আমোয়র্দর জীবেশোে বোস্তবোক্তেি হয়লো 

েো,য়িটো আমোয়র্দর েতুে প্রজন্ম ক্তেিেই বোস্তবোেে করয়ব এ ক্তবশ্বোি আমোর আয়ে। 

জীবয়ের রশষ রস্ট্শয়ে র্দোক্তড়য়ে আক্তে, রশষ গোক্তড়র অয়পিোে। আশোবোর্দী মোনুষ ক্তহয়িয়ব আমোর রকোে অপূণ চিো রেই।েতুে 

প্রজন্ময়ক আমোর আশীবোর্দ রিোয়র্দর হোয়িই মুক্তিযুয়দ্ধর রর্িেোর পূণ চ বোস্তবোেে হয়ব।আক্তমিহ িকল মুক্তিয় োদ্ধোরো উপয়র রথয়ক রিটো 

রর্দখো খুক্তশ হয়বো।িবোর কোয়ে একটোই র্োওেো জীবয়ের িকল রিয়ত্র দুেীক্তিমুি থোকয়ব, মোনুষয়ক ভোয়লোবোিয়ব। ক্তবজয়ের এই মোয়ি 

রর্দশবোিীয়ক ক্তবজেী িোলোম ও শুভকোমেো।  
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