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এ কে খন্দোরেে ক্ষমা প্রার্ থনা এবং আেও তিন প্রশ্ন 

োজী খলীকুজ্জমান আহমদ 

 

তনরজে কলখা বইরে অসিয িথ্য কদওোে জন্য প্রাে পাঁচ বছে পে জাতিে োরছ এবং জাতিে তপিা বঙ্গবন্ধু কেখ মুতজবুে েহমারনে 

তবরদহী আত্মাে োরছ ক্ষমা প্রার্ থনা েরেরছন এোে ভাইস মাে থাল (অব.) এ কে খন্দোে। '১৯৭১ :কভিরে বাইরে' বইরে তিতন 

তলরখতছরলন বঙ্গবন্ধু িাে ঐতিহাতসে ৭ মারচ থে ভাষণ কেষ েরেতছরলন 'জে পাতেস্তান' বরল। কদরেে স্বনামধন্য এেটি প্রোেনা 

সংস্থা কর্রে বইটি বাজারে আসাে পে হহচচ পরে তিরেতছল। আমারদে মহান মুতিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুরে তনরে তবভ্রাতিে নানা কচষ্টা 

নতুন নে। স্বাধীনিাে পে কর্রেই এেটি মহরলে মরে এই প্রবণিা আমো কদরখ এরসতছ। তেন্তু এ কে খন্দোরেে বইরে এমন 

তবভ্রাতিেে িথ্য অগ্রহণর াগ্য কেবল নে, অপ্রিযাতেিও তছল। তিতন মুতিযুরদ্ধে কেপুটি তচফ অব স্টাফ কেবল নন; তছরলন বঙ্গবন্ধু 

সেোরেে তবমান বাতহনীপ্রধান। পেবিীোরল তিতন কেখ হাতসনাে কনতৃত্বাধীন আওোমী লীি কর্রে এোতধেবাে সংসদ সদস্য 

তনব থাতচি হরেতছরলন; মতিসভাে গুরুত্বপূণ থ সদস্য তছরলন। তছরলন কসক্টে েমান্ডােস কফাোরমে কনিা। তিতন  খন কখাদ বঙ্গবন্ধুরে 

তনরে তবভ্রাতিেে িথ্য কদন, িখন তবক্ষুব্ধ হওো কিা বরেই, তবতিি হওোও স্বাভাতবে। 

 

এ কে খন্দোরেে বইটি প্রোরেে পে ২০১৪ সারলে কসরেম্বরে হদতনে সমোরলই আতম তলরখতছলাম '১৯৭১ :রভিরে বাইরে তনরে 

তিন প্রশ্ন' েীষ থে তনবন্ধ। কসখারন ক  তিনটি প্রশ্ন তুরলতছলাম, িাে প্রর্মটি অবশ্যই বঙ্গবন্ধুে ভাষরণ এ কে খন্দোরেে 'জে পাতেস্তান' 

কোনা তনরে। ঐতিহাতসে ওই সভাে আতম তনরজও উপতস্থি তছলাম। এ প্রসরঙ্গ তলরখতছলাম- আতম কিা বরেই; আমাে ধােণা উপতস্থি 

কিাো জনসমুদ্র মিমুরেে মরিা বঙ্গবন্ধুে কসই বজ্রতননারদে প্রতিটি েব্দ শুনতছল। আমো হৃদেঙ্গম েরেতছলাম ওই তদরনে পতেতস্থতি। 

ভাষরণে সমে উপতস্থি সব মানুরষে মরন এখনও কসই ভাষণ কেঁরর্ আরছ। আমাে এখনও স্পষ্ট মরন আরছ, বঙ্গবন্ধু িাে ভাষণ কেষ 

েরেতছরলন 'জে বাংলা' বরল। তিতন ক খারন বলরছন 'এবারেে সংগ্রাম, স্বাধীনিাে সংগ্রাম; কসখারন জে পাতেস্তান কেন বলরি 

 ারবন- এো কিা োণ্ডজ্ঞান তদরেই কবাঝা  াে। (সমোল, ১০ কসরেম্বে, ২০১৪)। 

 

আমাে ওই তনবরন্ধ আেও দুটি প্রশ্ন তুরলতছলাম। তিিীে প্রশ্নটি তছল এোত্তরেে মারচ থে অসহর াি আরন্দালনরে 'কমাোমুটি সফল' বলা 

তনরে। বইটিে ৫২ নম্বে পৃষ্ঠাে তিতন অসহর াি আরন্দালন সম্পরেথ এই মূল্যােন েরেরছন। আমাে প্রশ্ন তছল- এোত্তরেে অসহর াি 

আরন্দালন  তদ 'কমাোমুটি সফল' হে, িাহরল পুরোপুতে সফল আরন্দালন তিতন তবরেে কোর্াে কদরখরছন? আপামে জনসাধােণ ওই 

আরন্দালরন যুি হরেতছল। কৃষে, ছাত্র, জনিা, কপোজীবী- সবাই কসতদন োজপরর্ কনরম এরসতছল, বঙ্গবন্ধুে ৭ মারচ থে ভাষরণে 

তনরদ থেনা অনু ােী ' াে  া তেছু আরছ, িাই তনরে'। এমন অসহর াি আরন্দালন তবরেে আে কোর্াও হরেরছ বরল আমাে জানা কনই। 

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাতবে- বাঙাতলে এেটি মহৎ আরন্দালনরে তে এ কে খন্দোে কজরনশুরনই খারো েেরি কচরেরছন? 

 

তৃিীে প্রশ্ন তুরলতছলাম মুতিযুদ্ধ শুরুে পে এ কে খন্দোরেে সীমাি পাতে কদওো তনরে। িাে বইরেে ৭৪, ৭৫ ও ৭৭ নম্বে পৃষ্ঠাে তিতন 

বরলরছন, ২৮ বা ২৯ মাচ থ পুরো পতেবােসহ সীমাি পাতে কদওোে জন্য ঢাো কর্রে মেমনতসংহ তিরে আবাে তফরে আরসন। এতপ্ররলে 

কেষ তদরে আবাে কচষ্টা েরে আতেচা কর্রে তফরে আরসন। তৃিীে ও কেষ কচষ্টাে কম মারস আিেিলা চরল  ান। আমাে প্রশ্ন তছল- 



তিতন বােবাে সীমাি পাে হওোে কচষ্টা েেরলন এবং প্ররিযেবােই তবমানবাতহনীে েম থস্থরল তফরে এরস দাতেত্ব পালন েরে কিরলন; 

অর্চ হানাদাে পাতেস্তাতন বাতহনী িারে তেছুই বলল না? আতম এোত্তরে িরুণ অর্ থনীতিতবদ মাত্র। কবসামতেে প্রতিষ্ঠান তপআইতেরি 

(বিথমারন তবআইতেএস) েম থেি। ২৫ মাচ থ িণহিযাে পে োেতফউ তেতর্ল হওোে প্রর্ম সুর ারিই ২৭ মাচ থ এতলফযান্ট কোরেে বাসা 

িযাি েতে এবং পেবিী সমরে ঝুঁতে তনরে তসরলরেে জতেিঞ্জ হরে ভােরি চরল  াই। আতম ঢাো িযাি েোে পেতদনই আমাে 

বাসাে পাতেস্তাতন হানাদাে বাতহনী হানা তদরেতছল। অর্চ এ কে খন্দোরেে মরিা এেজন বাঙাতল সামতেে অতফসাে নজেদাতেরি 

তছরলন না এবং কদে িযাি েোে বােংবাে কচষ্টা েরেও তবমানবাতহনীে মরিা সুেতক্ষি জােিাে চােতে েরে কিরছন েীভারব- এো 

সতিযই এেটি বে প্রশ্ন।  

 

 া কহাে, এ কে খন্দোে তনরজই কেষ প থি স্বীোে েরে তনরেরছন, তিতন ভুল িথ্য তদরেতছরলন। সপ্তাহখারনে আরি তনরজে বাসাে 

সাংবাতদেরদে কেরে এই ভুল স্বীোে ও ক্ষমা প্রার্ থনা েরেরছন। েতনবাে ঢাো তেরপাে থাস থ ইউতনটিরি েীতিমরিা সংবাদ সরেলন 

েরে ক্ষমা কচরে বইটিে তবিতেথি অনুরেদটি প্রিযাহাে েোে ক াষণা তদরেরছন। আতম জাতন না, বইটি প্রোরেে সমে সমোরল 

আমাে কলখা তনবন্ধটি িাে কচারখ পরেতছল তে-না। তবলরম্ব হরলও িাে ক  কবারধাদে  রেরছ, িা ইতিবাচে। তেন্তু বইটি কেবল 'জে 

পাতেস্তান' তনরেই তবভ্রাতি হিতে েরেতন। এোত্তরেে অসহর াি আরন্দালনরে 'কমাোমুটি' সফল বরলও তে তিতন তবভ্রাতি হিতে 

েরেনতন? আমাে মরি, বইরেে বাতে তবষেগুরলা তনরেও িাে উতচি তবভ্রাতি তনেসন েো বা প্রিযাহাে েো। 

 

বস্তুি এ কে খন্দোরেে তবলতম্বি কবারধাদে এবং সংবাদ সরেলন েরে ক্ষমা চাওো প্রসঙ্গ আেও তিনটি প্ররশ্নে জন্ম তদরেরছ। প্রর্ম 

প্রশ্ন হরে- এি বে 'ভুল' তিতন েরেতছরলন কেন? হরি পারে, তিতন বইটি তনরজ কলরখনতন। োউরে তেেরেেন তদরেরছন। িােপেও 

পাণ্ডুতলতপ প্রস্তুরিে পে তে তিতন এেবাে পরে কদরখনতন? বইরেে ভূতমোে তিতন ক ভারব 'প্রচতলি অরনে ধােণা' কভরঙ তদরি 

কচরেরছন, িারি মরন হে ৭ মারচ থে ভাষরণে িথ্য তনছে তিপ অব কপন নে। বইটিে ভাষ্য তে অন্য কোরনা প্রেরেে অংে তছল? 

 

এ কে খন্দোরেে অিীি  তদ আমো কদতখ- তিতন বঙ্গবন্ধু সেোরেে সমে তবমানবাতহনীপ্রধান তছরলন। তেন্তু পঁচাত্তরেে মম থন্তুদ 

হিযাোরণ্ডে পে তিতন তজোউে েহমারনে সেোরেে সমে োষ্ট্রদূরিে দাতেত্ব পান। তজো হিযাোরণ্ডে পে ওই সেোেরে হটিরে 

এেোদ ক্ষমিাে এরলও এ কে খন্দোরেে কোরনা অসুতবধা হেতন। তেছুতদন পে তিতন বেং এেোরদে পতেেেনামিী তহরসরব তনরোি 

পান। আবাে এেোরদে পিরনে পে িাে মিীরদে প্রাে সবাই োোিারে কিরলও বাইরে েরে তিরেতছরলন এ কে খন্দোে। শুধু িাই 

নে; সপ্তম জািীে সংসরদ তিতন প্ররবে েরেন আওোমী লীরিে টিতেরে। কেখ হাতসনাে তিিীে সেোরেও তিতন হন পতেেেনামিী। 

প্রাে সব দরলে সব সেোরেে সমরেই সুতবধাজনে অবস্থারন র্াোে ক  দৃষ্টাি এ কে খন্দোে হিতে েেরি কপরেরছন, িাে নতজে খুব 

কনই। এই সুতবধারভািই তে িারে উদ্ধি েরে তুরলতছল? কেখ হাতসনাে তৃিীে মতিসভাে স্থান না কপরেই তে তিতন বইটি তলরখ 

'প্রতিরোধ' তনরি কচরেরছন? 

 

তিিীে প্রশ্ন- কলখাে সমে বুঝরি না পােরলও এখন ভুল বুঝরি পােরছন েীভারব? নাতে ক  পতেেেনাে অংে তহরসরব বইটি কলখা, 

কেখ হাতসনাে বতলষ্ঠ কনতৃরত্বে োেরণ িা ব্যর্ থ হরেরছ?  তদ িাে এই ভুল স্বীোে সিয হরেও র্ারে, িাহরল আেও গুরুিে প্রশ্ন ওরঠ। 

তনতিি না হরেই ত তন ইতিহারসে প্রতিতষ্ঠি তবষরে এভারব তবভ্রাতি হিতে েেরি পারেন; অন্যান্য তবষরে িাহরল তিতন েী েরেন? 

এই ব্যতি আমারদে কদরেে দুই কমোরদ পতেেেনামিী তছরলন! 

 

তৃিীে প্রশ্ন- এেটি ভুল স্বীোে েেরি প্রাে পাঁচ বছে কলরি কিল? তিতন সংবাদ সরেলরন বরলরছন, ভুল স্বীোে আরিই েেরি 

কচরেরছন; তেন্তু নানা োেরণ পারেনতন। তিতন  তদ ভুল স্বীোে ও ক্ষমা প্রার্ থনাে ব্যাপারে আিতেে হরে র্ারেন, িাহরল উতচি হরব 

এে কপছরনে  েনা আরযাপাি খুরল বলা। বইটি েীভারব কলখা হরেতছল; তমথ্যা িথ্য তদরি োো িারে প্রভাতবি েরেরছ, োো িারে 
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ভুল স্বীোে েেরি কদেতন; োো বইটি সংরোধন েেরি কদেতন; স্বেিাে স্বারর্ থ সব খুরল বলা উতচি। 

 

আে তেছুতদন পে বাংলারদে স্বাধীনিাে সুবণ থজেিী পালন েেরব।  াে কনতৃরত্ব বাংলারদে স্বাধীন হরেরছ, কসই বঙ্গবন্ধু কেখ মুতজবুে 

েহমারনেও জন্মেিবষ থ উদ াতপি হরব এেই সমরে। এো ঠিে, এই সমরে এরস আমো অিীি তনরে পরে র্ােরি চাই না। কেখ 

হাতসনাে কনতৃরত্ব আর্ থ-সামাতজে ও োজচনতিে কক্ষরত্র ক  অভূিপূব থ পতেবিথরনে সূচনা হরেরছ, কসোরে তনরে সামরনে তদরে এতিরে 

ক রি হরব। কস কক্ষরত্র মুতিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পরেথ তবভ্রাতিে কবোজাল কর্রে কবে হরে আসরি হরব সবাইরে। বঙ্গবন্ধু সম্পরেথ দল-

মি তনতব থরেরষ অতভন্ন অবস্থান র্ােরি হরব। পারেে কদে ভােরি আমো কদখতছ, েংরগ্রস ক্ষমিাে কনই। তেন্তু তবরজতপ সেোে 

কদেটিে জাতিে তপিা মহাত্মা িান্ধীরে প্রাপ্য সোন তদরি োপ থণ্য েেরছ না। মহাত্মা িান্ধী এেটি দরলে কনিা তছরলন, সিয। তেন্তু 

ভােরিে স্বাধীিাে পে তিতন জাতিে তপিা, জািীে সম্পরদ পতেণি হরেরছন। বঙ্গবন্ধুও এেটি দরলে কনিা তছরলন; তেন্তু 

বাংলারদরেে স্বাধীনিাে মে তদরে তিতন জাতিে তপিাে পতেণি হরেরছন। বঙ্গবন্ধু এখন জািীে সম্পদ। সব দরলে উতচি িাে প্রতি 

 র্ার্ থ শ্রদ্ধা প্রদে থন েো। বঙ্গবন্ধুরে তনরে কবহুদা িেথ-তবিেথ েরে আমো অরনে সমে নষ্ট েরেতছ। এখন আে নে। এ কে 

খন্দোেরে কদরখ অরনরে তেক্ষা তনরি পারেন। 

 

অর্ থনীতিতবদ 

 


