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“ত োমোকে পোওযোর জকযে তে স্বোধীয ো” শীর্ ষে েবি োটি শোমসুর রোেমোকযর ‘তেষ্ঠ েবি ো’ যোমে েোিেগ্রন্থ তেকে তযওযো 

েকযকে। েবি োটি েবির ‘িন্দিবশবির তেকে’ যোমে েোিেগ্রকন্থর অন্তর্ভ ষক্ত।িোাংলোকেকশর স্বোধীয োর তেক্ষোপকি তলখো 

অ েন্ত গুরুত্বপূর্ ষ এেটি েবি ো। েবি শোমসুর রেমোয এই েবি োটিক  স্বোধীয ো তে এেটি তমৌবলে অবধেোর এিাং 

পরোধীয িোাংলোকেশ িোসী  োকের এই তমৌবলে অবধেোকরর জযে তে বের্োকি ে ীক্ষোর   োেোর ির্ ষযো  ভ কল ধকরকেয। 

স্বোধীয োর আেোঙ্ক্ষো ও আশো এিাং জোব র আত্ম িবলেোয এর েেো েকির মকধে ফুকি উকেকে অ েন্ত স্পষ্ট র্োকি।  

স্বোধীয ো পোওযোর জযে মোযুর্ বের্োকি  োকের আপযজযকে েোবরকযকে এিাং বের্োকি  োরো অপেস্থ েকযকে  োর এেটি 

ির্ ষযো এ েবি ো তেকে পোওযো েোয। ১৯৭১ এর মুন্দক্তেুকের সময িোাংলোকেশ িোসী তেকখবে  োকের ইব েোকসর সিকেকয 

র্যঙ্কর বেয। শেকরর পর শের গ্রোকমর পর গ্রোম ধ্বাংসসূ্তকপ পবরর্  েকযকে। পোবেস্তোবয সসযেরো েোবলকযকে ে েোেজ্ঞ। 

েোবরবেকে িকযকে রকক্তর গঙ্গো। েোর্ বেকযকে শ  সেস্র মোযুর্। 

িোাংলোকেকশর স্বোধীয ো সাংগ্রোকম সোবেযো বিবির মক ো গ্রোমীর্ যোরীর সেোয-সম্বল বিসন্দজষ  েকযকে, েবরেোসী েকযকে স্বোমী 

েোরো যিজো ে েোবরকযকে মো-িোিোকে। েোত্ররো ে েো েকযকে েোত্রোিোকস শেকর েলকে গর্ে েো পুব়িকয তেওযো েকযকে গ্রোম 

তলোেোলকয। 

মোযুর্ েব িোে েকরকে  ো যয পশুপোবখরোও শোবমল েকযকে এই েব িোকে। আ ষযোে েকরকে েুেুরও। মুন্দক্তেুকে েবমে 

তেকে শুরু েকর, সোধোরর্ মোযুর্ সি তের্ীর মোযুর্ ঝোাঁবপকয পক়িকেয বেকযকেয আত্ম েোগ।স্বোধীয োর স্বোে পোওযোর জযে 

মোযুর্ উকে েো াঁব়িকযকে  োর সমস্ত েোর্ বেকয সস্বরোেোকরর বিরুকে, সিকেবশে শোসকযর বিরুকে। 

মোযুকর্র স্বোধীয ো সাংগ্রোকম তেোগেোয েবির মকয আশোর আকলো জোবগকযকে  োই েবির েৃঢ় বিশ্বোস তে  োকের এই আত্ম 

িবলেোয এিাং আত্ম েোগ েখকযোই িৃেো েোকি যো। স্বোধীয ো আসকিই অিশেই আসকি। এেবেয িোঙোবল  োর স্বোধীয ো 

বেবযকয বযকিই। 
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