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 ােদর ভাFার ােঝও । এটা ল7?ীয় ! বাংলা ভাFায় িনজD
কােনা গািল গালাজ নাই। দই একটা কট9 ক"া !া েছ তা েলা অন
ভাFা "েক ধার কের নয়া। স াজ িব^ানীেদর ধার?া কট9 ক"া বা
গািল গালােজর সাধার?ত েয়াজন শাসক গা2Nর – অধীন@েক ভয়
ভীিতর াধে বেশ রা*ার জন ।  রা !েত9 কা4েকই – এ নিক
িনেজেদরও – ক*েনা শাসন করার সে!াগ &াই নাই অতএব  ােদর
ভাFায় গািল গালাজ বা কট9 ক"ার েয়াজন &েড় নাই!  ােদর
ূলত ভ9 বা শাসক গা2Nর অনকOা &াওয়ার জন বা ক*েনা
ক*েনা জীবন ও জীিবকা র7ার তািগেদ ]য় িনেত েয়েছ –
চাট9কািরতার ভাFার । র সটাই বাধ য় জ িকছ9 সং*েকর
_াগত চিরে` a& িনেয়েছ ।
বাংলােদশ Dাধীন ওয়ার &র 7ি?েকর জন েলও বাSালীরা
" Db দে*িছল িনেজেদরেক শাসন করার । স Db অিচেরই
দ8:Dেb &ির?ত েলা রাজনীিতর ে*াশধারী Fড়!cকারী ও তােদর
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বড়াজােল &েড় । এর লশ8>িতেত বিল েলন ইিতােসর "
বাংলাভাFী বাঙালী শাসক/রাf ধান – Dাধীনতা েLালেনর
া?&>F বSবন8ধ শ* Vজবর র ান । বাদ বািক ইিতাস কােরাই
অজানা নই । স ইিতাস Aধই Dড়!েcর, চাট9কািরতার ও িবেদশী
ভ9েদর নত9 26র াধে &িরবারতc িতNার ছলা কলা। এই !া`ার
কািনীর ােঝ *ব একটা gবিচ` নই – &ালা বদেলর সাে" সাে" Aধ
া` একবার এই দেলর ও অনবার েরক দেলর কলােকhAিলেদর
4iান ও &ন>iান ।

