
।। আমােদর গাফ্ফার চাচা।। 
 

 আজ ১৯ ম। আমার ি য় লখক, কলািম  সুকুমার সৃ র নায়ক 
াভাজন আবদুল গাফফার চৗধুরী তারঁ যাবতীয় লখােলিখ এবং 

দায় দািয়  শষ কের পরপাের চেল গেলন।  ল েনর এক 
হাসপাতােল িতিন তারঁ শষ িনঃ াস ত াগ কেরেছন। তারঁ সােথ 
আমার সরাসির পিরচয় ২০০০ সােল। তেব ষােটর দশেক একুেশর 

ভাতেফরী েলােত  পািক ” ঠালােদর”লা ঠ চাজ আর টয়ার 
শল খেয় য গান ট (আমার ভােয়র রে  রাঙােনা একুেশ 
ফ য়ারী) কা া জিড়ত কে  গাইেত গাইেত অিলগিলেত ঢেক 

পড়তাম - জেনিছলাম স অমর গােনর রচিয়তা সাংবািদক কলািম  আবদুল গাফফার চৗধুরী। বয়স 
বাড়ার সােথ সােথ আেরা গভীরভােব পিরিচত হেত থাকলাম তারঁ লখায়। তারঁ লখা পড়েল মেন হেতা - 
িতিন যন আমারই কথা বলেছন। সই থেকই িতিন আমার ি য় লখক। আমােদর আবদুল গাফফার 
চৗধুরী। 

সময় গিড়েয় চেল। ছা  জীবন, মু যু , াধীনতা, েদেশ চাকরী জীবন এবং অবেশেষ বাস জীবন। 
সবদাই স ী কের রেখিছ - আবদুল গাফফার চৗধুরী। দেশর সংকট েলার সমেয় মন খারাপ হেয়েছ। 
আবদুল গাফফার চৗধুরীর লখা পেড়িছ - হতাশােক জয় করার চ া কেরিছ। আবার তারঁ অেনক লখায় 
িব তও হেয়িছ। মেন হেয়েছ এ লখা তারঁ নয়। তারঁ িনেজর কথা নয়। িন য়ই িতিন কান অনুেরােধর 
আসেরর স ীত স ালক হেয়েছন। 

২০০০ সােলর কথা। ব ব ু  পিরষদ 
অে িলয়া আেয়া জত জাতীয় শাক িদবেসর 
অনু ােন অিতিথ হেয় আসার জন  তােঁক 
আম ন জানালাম। িতিন এক কথায় রা জ 
হেয় গেলন। িসডিন এেলন। ববািহক সূে  
পািরবািরক িদক থেক িতিন আমােদর 
ঘিন জন হেলও সবদাই তারঁ বাশঁী েনিছ - 
চােখ দিখিন। ী কিবতার কােছ যমন 
েনিছ ওেদর চাচা ফেয়জ আহমেদর কথা 

তমিন েনিছ গাফফার চাচার কথা। চািচর 
কথা। তােঁদর হ আদেরর কথা। তা সবারই 

থম দখলাম। িসডিনেত আমােদর আিতেথ ই 
িছেলন। ফেল জীবেনর জেম থাকা নানান  , ি য় 
অি য় ম ব  িকছই বাদ রািখিন। িতিনও রেখ 
ঢেক িকছ বেলন িন। কত কথা। দেশর কথা। 

ব ব ু র কথা। মু যেু র কথা। তােঁদর দ ু ব ু  - 
িতিন এবং এম আর আখতার মকুুেলর কথা। 
এমনিক তােঁদর ঝগড়া িববাদ িনেয়ও কথা। সব 
িমিলেয় মেন হেয়েছ িতিন আমার অেনক িদেনর 



চনা - অি য় সত  িযিন িনঃসংেকােচ বেল দন, এবং সত  এবং বা ব ব াখ া িদেত িযিন ইত ত বাধ 
কেরন না। স কারেণ িতিন  কখেনা আওয়ামী লীেগর - আবার কখেনা আওয়ামী লীেগর নন। কারণ িতিন 
আওয়মী লীগার নন তেব ব ব ু র আওয়ামী লীগেক ভােলা বােসন। আর স কারেণ েয়াজেন আওয়ামী 
লীেগর সমােলাচনাও কেরন। আর তখনই আওয়ামী ঘরানার মানুষজন তারঁ উপর িবর  হন। 

২০০০ সােল িসডিন এেস িতিন মািতেয় িগেয়িছেলন। এটা সত  িতিন যমন মাহািব  লখা লেখন 
তমন কের বেলন না তবুও ইিতহােসর মাইল ান হেয় যভােব  এেকর পর এক সব বেল গেলন আমরা 

সবাই সাতচি শপূব  বাংলা থেক ২০০০ সােলর বাংলােদশ চােখর সমেুখ যন দখলাম। 

২০০৫-এ ব ব ু  পিরষদ অে িলয়া 
আেয়া জত জাতীয় শাক িদবেসর অনু ােন 
আিম আবার তােঁক আমােদর অিতিথ কের 
িনেয় এলাম িসডিনেত। সে  িবেশষ অিতিথ 
পারভীন সুলতানা। তেব এবাের একটা শত 
জেুড় িদেয়িছলাম। তারঁ সাড়া জাগােনা নাটক 
‘পলাশী থেক ধানম ’ এখােন ম  
করেবা। িতিন বলেলন মে  করার মত যেথ  
সময় নই বরং নাটেকর িসিড িনেয় আসেবা 

এবং িসডিনেতই এই িসিডর থম কাশনা এই অনু ােনই হেব। তাই হেলা আমােদর সই অনু ােনই 
মাড়ক উে াচন হেলা তারঁ িবখ াত নাটক ‘পলাশী থেক ধানম ’। 

এ নাটক িনেয় যমন অ “ িবসজন হেয়িছেলা তমিন িতবােদর ঝড়ও উেঠিছেলা। কউ বেলেছন 
অিতর ত কউ বা বেলেছন তথ  স ঠক নয়। নাটক শেষ একজন দশক তা আবদুল গাফ্ফার 
চৗধুরীেক স কথা সরাসির বেলই ফলেলন। আপনার ইিতহাস সত  নয়। উ ের গাফ্ফার চৗধুরী 

বলেলন - ইিতহাস কউ সৃ  করেত পাের না িক  িবকৃিত করেত পাের। ইিতহাস তার িনজ  গিতেত 
চেল। আিম কবল সই ইিতহাসেক সবার সামেন অিভনেয়র মাধ েম তেল ধরেত চ া কেরিছ। যিদ  
কউ মেন কের আিম ভল ইিতহাস ভল তথ  

িদেয়িছ তাহেল মান ক ক কাথায় তথ  
ভল। আিম আমার নাটেকর মূল উপা  
িনেয়িছ ব ব ু  হত া মামলার রায় এবং 
মামলার নিথপ  থেক য েলা সরকারী 
তদে ই বিরেয় এেসেছ। এ ছাড়া ঘটনা এবং 
ইিতহােসর পা পা ী যারঁা এখেনা বেঁচ 
আেছন তােঁদর সােথ সরাসির কথা বেলিছ। এ 
নাটক ট করার জন  আিম পিঁচশ বছর ধের পড়া না কেরিছ। তথ  সং হ কেরিছ। দেশ িবেদেশ দশী 
িবেদশী লখক, ইিতহাসিবদ, সাংবািদক এবং িমিডয়ার মানুষজেনর সে  আেলাচনা কেরিছ। ঘটনার  
িবে ষণ কেরিছ। তারপর নাটেক হাত িদেয়িছ। আেরকজন তােঁক  করেলন - আপিন জয়াউর 
রহমানেক এর মেধ  জড়ােলন কন? উ ের গাফ্ফার চৗধুরী বলেলন - জয়ােক তা আিম জড়াইিন - 
িতিন িনেজই জিড়েয় পেড়েছন ইিতহােসর াতধারায়। িতিনও তা ব ব ু  হত ার ইিতহােসর একজন 
পা । যমিনভােব খ কার মা াকও একজন পা । মা াকেতা আওয়ামী লীেগর লাক এবং ব ব ু র 
একজন ঘিন  সহেযাগী। তাহেল তােক িক বাদ িদেয় আমার এ নাটক তরী করা উিচত িছেলা? রাম ক 
বাদ িদেয় িক রামায়ণ লখা যায়? 

এমন ই তারঁ কথাবাতা। কউ পছ  কেরন কউ কেরন না। এটাই িনয়ম না হেল তা িতিন ফেরশতা 
হেয় যােবন। তবু যথা সমেয় যথা কথা ট সাহস কের যু  িদেয় বলার মতা সবার মেন থাকেলও 

কােশর ঝঁুিক িনেত সবাই পােরন না বা চান না যটা আবদুল গাফ্ফার চৗধুরী পােরন।  



মাসখােনক আেগ তারঁ মেয় বীনু মারা গল। এই মেয় ট তারঁ দখােশানা করেতা। ী িবেয়াগ হেয়েছন 
বছর কেয়ক আেগ। যিদও িনয়িমতভােব অসু  হেয় যেতন বাধেকর নানান জ টলতায় তবুও বীনুর 
অকাল মৃত  হয়েতাবা তারঁ মৃত েক রাি ত কেরেছ। অসু  হবার আেগ তারঁ সােথ টিলেফােন কথা 
হেয়িছেলা - বলেলন শরীরটা ভােলা নই। আর কতিদন বাচঁেবা জািন না। ধ ু দায়া কার আমার 
জীবেনর অি ম ই া ব ব ু র উপর পূণ দঘ  চল টা যন শষ কের যেত পাির। বললাম দায়া 
অবশ ই করেবা। আপনােক আেরা িকছকাল বঁেচ থাকেত হেব। ব ব ু র সানার বাংলা আপনােক 
দেখ যেত হেব। স লে  আপনার কলম সচল থাকেত হেব।  

২০১০ সােল মেয়র িবেয় উপলে  দেশ 
যাবার া ােল তােঁক ফােন বললাম – 
চাচা দেশ যা  মৗ-র িবেয় িদেত। দায়া 
করেবন। মৗেক িতিন ভীষণ হ 
করেতন। বলেলন আমারও দেশ যাবার 
একটা কথা হে । যিদ যাই তামার সােথ 
যাগােযাগ করেবা সাগেরর মাধ েম। 
ঠকই িতিন দেশ এেলন তারপর মৗেয়র 
িবেয়েতও এেলন তারঁ চাচােতা ভাই কিব 
আসাদ চৗধরুীেক সােথ িনেয়। 

২০১৬-র শেষর িদেক ফান িদেয় 
বলেলন আমার মেয় বীনু তামােদর িসডিনর বছর শেষর আতশবা জ দখেত চায়। আমরা আসার 

ান করিছ। তামার ওখােনই থাকেবা। বললাম চাচা সটা তা অবশ ই িক  আমরা য দেশ যাবার 
টেকট কেরিছ িডেস েরর মাঝামা ঝ। বলেলন তামরা পের যাও। টেকট পছালাম িক  তােঁদর আর 
আসা হেলা না তারঁ শারীিরক অসু তার জন । 

২০০৬ এবং ২০০৯ ল েন িগেয়িছলাম কনফােরে  – দবুারই তারঁ বাসায় িগেয়িছলাম। এত আদর 
করেলন যন আিম তারঁ িনেজর জামাই। চাচী ইল চয়াের বেসই আমার জন  রা া করেলন। জীবেনর 
অধেকর বশী সময় এই ইল চয়ােরই কা টেয় িদেলন। চাচী চেল গেছন বছর িতেনক হেব। তােঁক 
সমািহত করা হেয়েছ ঢাকায় বু জীিব গার ােন। চাচার শষ ই ানুযায়ী তােঁকও সমািহত করা হেব 
চাচীর কবেরর পােশ।  

আমরা আমােদর একজন অিভভাবক হারালাম। 
দশও বাধ কির একজন অিভভাবক হারােলা।  

বায়া র ফ য়ারী থেক  কের একা র এবং 
এযাবত দেশর জন  িক কেরেছন দেশর মানুেষর 
জন  িক কেরেছন তা দেশর মানুষ জানেব উপলি  
করেব। তেব এেদেশর জন  একজন আবদুল গাফ্ফার 
চৗধুরী অিনবায িছেলা। ক ণাময় আপনােক 

জা াতবািস ক ন। 

 

 

 

 


