
<img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=HrTiq1P8cT20VR" style="display:none"
height="1" width="1" alt="" /> <img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id=355414268362053&ev=PageView&noscript=1" />

ব ব েু িমক আ া কাি য়াের া
আ া কাি য়াের া ইতািলয়ান ভাষায় ব ব রু ‘অসমা  আ জীবনী’ বইিটর একজন
অ বাদক। ব ব  ুও মুি যু  িনেয়ও একিট বই িলখেছন। তার সে  কথা বেল িলেখেছন-

কাশ : ০৯ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ইতািলেত  আমার  এক বাঙািল  ব ু  িছেলন।  িতিন  ব ব রু  মতুৃ বািষকী-জ বািষকী,  িবজয়  িদবস  ও
াধীনতা িদবেস ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর একা েরর ৭ মােচর ভাষণ নেতন। ‘এবােরর সং াম

আমােদর মিু র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম’। কী দী  ক । একট ুএকট ুকের ওই ব রু
কােছ  ব ব ু  স েক জানলাম।  পরবতী  সমেয়  তার মাধ েমই  জানেত  পারলাম,  ইউিনভািসিট  স
িলিমেটড থেক ২০১২ সােলর জুেন ‘অসমা  আ জীবনী’ শখ মিুজবরু রহমােনর আ জীবনী সংকলন
বর হেয়েছ। বইিটেত শখ মিুজবরু রহমান বাংলােদেশর ইিতহাস, রাজৈনিতক াপট, ’৭৫ সােল তার

মতৃু র আগ পয  ঘটনা বাহ তুেল ধেরেছন। িযিন দেশর মা ষেক একিট াধীন দশ উপহার িদেয়েছন,
তােকই নশৃংসভােব হত া করা হেলা। তার সে  িব াসঘাতকতা করল। ব ব রু সবেচেয় বড় ভুল িছল
িতিন  মিু েযা ােদর  িনেয়  সনাবািহনী  তির  কেরনিন।  পািক ািন  সনাবািহনীেদর  িশ েণ  যারা
সনাবািহনী হেয়িছেলন িতিন তােদর ওপর িব াস কেরিছেলন। িতিন যিদ তােদর এিড়েয় যেতন তাহেল

এভােব তার মতুৃ  হয়েতা হেতা না। আমার ইে  িছল িযিন দেশর জ  জীবন িদেয়েছন, সই জািতর
িপতা ব ব েুক আমার দেশর মা েষর সে  পিরচয় কিরেয় িদেত হেব। এ ভাবনা থেকই বইিট সং হ
কের ইতািলয়ান ভাষায় অ বাদ করার উেদ াগ িনই। বইিট অেনক সময় িনেয় পেড়িছ। পড়েত পড়েত
ব ব রু অেনক িৃত,  ঘটনার কথা জেনিছ। ব ব ু  ছাটেবলায় অেনক ু  িছেলন। দির  মা ষেদর
সহেযািগতা করার জ  মা েষর কাছ থেক চাল-ডাল সং হ করেতন। বড় হেয় এ িুমটা িতিন ভােলা
কােজ লািগেয়েছন। ব ব রু ‘অসমা  আ জীবনী’ পড়েত পড়েতই তার েত কটা কাজ স েক জানেত
পাির। একটু একটু কের আিম তার েম পিড়। অ বাদ করার সময় শ  খুঁজেত িডকশনািরর সহেযািগতা
িনেয়িছ। ‘অেটাবােয়া ািফয়া ইনকমি টা’ নােম বইিট কাশ হেব ইতািল থেক। বইিট কাশনা পযােয়
রেয়েছ।  এভােব  ব ব রু  ওপর  লখােলিখর  সে  যু  হওয়ার  কথা  বলেলন  ইতািলর  লখক আ া
কাি য়াের া ।

‘অসমা  আ জীবনী’  অ বাদ  ছাড়াও  আ া  কাি য়াের া  ব ব ু  ও  মিু যু েক  িনেয়  একিট  বই
িলখেছন। ব ব রু াধীনতার ডােক নারীরা মিু যেু  অংশ িনেয়িছেলন। অেনক নারী পািক ািন সনােদর
ারা ধষেণর িশকার হেয়েছন। অেনক অত াচার স  কেরেছন। িক  তারা তা কাশ কেরনিন। এইসব

িবষয়ও উেঠ আসেব তার বইেয়।

আ া কাি য়াের ার জ  ইতািলর দি েণর শহর বেনেভে ােত। তার বাবা সেভিরও িছেলন কাউি েলর
একজন সরকাির কমচারী। মা মািরয়া একজন গৃিহণী। তারা চার বান, এক ভাই। পাচঁ ভাইেবােনর মেধ
িতিন সবার ছাট। রােমর ‘ল া ািপেয়নজা ইউিনভািসিট থেক ‘ওিরেয় টাল ািডেজ’ ইসলাম ধেমর
কলা ও ইিতহাস এবং ভারত ও ইরােনর ধম িনেয় লখাপড়া কেরেছন। িহি , আরিব, িত িত, ািনশ ও
বাংলা  ভাষাসহ  িবিভ  ভাষায়  রেয়েছ  তার  গভীর  দ তা।  িব িবদ ালেয়  পড়াকালীন  িতিন  ভারত,
বাংলােদশসহ  িবিভ  দেশর  ধম,  ভাষা,  সং িৃত,  রীিত-নীিতেক  জানার  আ েহ  িবিভ  দশ  মণ

  রীতা ভৗিমক
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম
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কেরেছন। তথ  সং হ কেরেছন।

আ া কাি য়াের া রােমর ‘ল া ািপেয়নজা ইউিনভািসিট’ ত পড়ার সমেয় এক বাঙািল সহপাঠীর সে
ব ু  হয়।  সই ব ু  তােক বাংলােদেশ বড়ােনার আম ণ জানায়। িতিন ব রু আম ণ হণ কেরন।
২০০৩ সােলর এ েশ  ফ য়ািরেত  থম  বাংলােদেশ  আেসন।  দেখন  আ জািতক মাতৃভাষা  িদবস
উপলে  শহীদ িমনাের দেল দেল মা ষ সমেবত হে ন। ফুল হােত রা ায় এত মা ষেক শিহদ িমনােরর
িদেক যেত দেখ তার মেন কৗতূহল জােগ। ব রু কােছ আ জািতক মাতৃভাষা  িদবস ২১ ফ য়াির
স েক জানেত চান। ১৯৫২ সােল বাংলা ভাষার জ  আে ালন হেয়েছ। ভাষার জ  অেনক মা ষ
জীবন িদেয়েছন। এমন উদাহরণ পৃিথবীর কাথাও নই। এসব েন বাংলা ভাষা শখার িত তার আ হ
আরও বেড় গল।

আ া কাি য়াের া ব েুক বলেলন, য ভাষার জ  মা ষ জীবন দয়, সই ভাষা আিম িশখব। আমােক
জানেতই হেব। সই আ হ থেকই বাংলা ভাষা িশিখ।

বায়াে ার ভাষা আে ালেনর এেককিট ঘটনায় আেবগা তু হেলন িতিন। উঠেলন গ ািরয়ায় ওই ব রু
বািড়েত।  একমাস  সখােন  অব ান  কেরন।  এই  থম  ঢাকায়  এেস  ঢাকােক  ভােলােবেস  ফেলন।
গ ািরয়া এলাকায় খালা ন দেখ অবাক হন। অথচ েন কােনা ময়লা-আবজনা নই। ময়লা-গ
নই। বাংলােদেশর ধম, সং িৃত, ইিতহাস জানার আ হ থেক ঢাকার িবিভ  ােন ঘেুর বড়ােলন। ব রু

সে  ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভাষা ই িটিটউেট িগেয় বাংলা ভাষা কােস ভিত হওয়ার খাজঁ-খবর িনেলন।
বাংলা  একােডিম  া েণ  ঘেুর  ঘেুর  ‘অমর  এ েশ  েমলা’  দখেলন।  বাংলােদেশর  মা েষর
আিতেথয়তায় মু  হেয় িফের যান ইতািলেত।

িক  তার মন পেড় থােক বাংলােদেশ। বাঙািল আেরক ব েুক িতিন বাংলা ভাষা শখার আ েহর কথা
জানােলন।  িতিন  তােক সাহস  িদেলন।  ইতািলেত বাংলা  ভাষার সে  পিরিচত হওয়ার  জ  রবণ,
ব নবণ েলা িশেখ ফলেলন। -একটা কথা বলাও িশখেলন। পেরর বছর আবার বাংলােদেশ এেলন।
এক মাস ঢাকার িমরপুের একিট পিরবােরর সে  রইেলন। িক  একটাই সম া হল তার। ওই পিরবােরর
সবাই আ িলক ভাষায় কথা বেলন। িতিন িনেজেক িজে স করেলন, ভাষা িক ভুল িশখেছন!  ভাষা
নয়! িতিন  বাংলা ভাষা শখার জ  াক ধের এেগােনার িস া  িনেলন। কারণ িতিন সবার সে  
বাংলা ভাষায় কথা বলেত চান।

এভােবই বাংলা  ভাষােক আ  করেলন। বাংলা ভাষার পাশাপািশ বাংলােদেশর মা ষেক আপন কের
িনেয়েছন সদা হািসখিুশ এ মা ষিট।
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