শুধু চীনা বংেশাদ্ভূত হওয়ার
কারেণই
ভারত
েয
নাগিরকেদর
বন্দী কেরিছল

েদওিল'র ব্যারাক, েযখােন চীনা বংেশাদ্ভূত নাগিরকেদর রাখা হেয়িছল
নেভম্বর মােসর ১২ তািরখ। ১৯৬২ সাল।
েসিদন

দুপুের

িশলংেয়র

ডন

বস্েকা

স্কুেল

হঠাৎই

হািজর

হেয়িছল

ভারতীয় েসনাবািহনীর একিট দল। স্কুেলর সব চীনা বংেশাদ্ভূত
িশক্ষার্থীেদর মধ্েয একটা ফরম েদওয়া শুরু কেরিছল তারা। ১৬-বছেরর
ইঙ েশং ওয়াঙ-ও ওই ছাত্রেদর মধ্েয িছল।
পেরর িদন িবেকল সােড় ৪টা নাগাদ েসনাসদস্যেদর একটা দল ইঙ েশং’েয়র
বািড়র দরজায় কড়া েনেড়িছল। বেলিছল েগাটা পিরবারেকই তােদর সঙ্েগ
েযেত। তার বাবােক তারা বেলিছল েয িতিন িকছু ব্যক্িতগত িজিনসপত্র
আর িকছু টাকা সঙ্েগ িনেত পােরন।

বাবা-মা, চার ভাই আর যমজ েবানেক েসিদনই েহফাজেত িনেয়িছল ভারতীয়
েসনাবািহনী, িনেয় যাওয়া হেয়িছল িশলংেয়র েজেল।
ইিতহােসর ওই ঘটনার ওপের িভত্িত কেরই
িলেখেছন, ‘দ্যা েদওিল ওয়ালাজ’ নােম।

িদলীপ

িড’সুজা

একিট

বই

িমস্টার িড’সুজা জানাচ্েছন েয ১৯৬২ সােলর চীন আর ভারেতর যুদ্েধর
সমেয় ভারেত যত চীনা বংেশাদ্ভূত মানুষ থাকেতন, তােদর সবাইেক
সন্েদেহর েচােখ েদখা হচ্িছল।
“যিদও এইসব মানুেষরা কেয়ক পুরুষ ধের িকন্তু ভারেতই বসবাস করেতন,
ভারতীয় ভাষােতই কথা বলেতন।”
“তৎকালীন রাষ্ট্রপিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন িডেফন্স অফ ইন্িডয়া
আইেন স্বাক্ষর করার পর েথেকই শত্রু েদেশর মূল িনবাসী হওয়ার
সন্েদেহ কাউেক আটক করা েযেত পারত,” বলিছেলন িমস্টার িড’সুজা।
এর আেগ ১৯৪২ সােল যুক্তরাষ্ট্র পার্ল হারবাের হামলার পের েসেদেশ
বসবাসকারী প্রায় এক লক্ষ জাপািন বংেশাদ্ভূত মানুষেক গ্েরপ্তার
কেরিছল।

িশলং েথেক শুরু হল যাত্রা
ওয়াঙ পিরবারেক িশলং েজেল িদন চােরক রাখা হেয়িছল, তারপের
গুয়াহািটর েজেল আরও পাঁচ িদন। এরপর তােদর িনেয় যাওয়া হেয়িছল
েরলস্েটশেন।
মাকুম স্েটশন েথেক এেস গুয়াহািটেত একটা ট্েরন তােদর জন্য অেপক্ষা
করিছল। ওই ট্েরেন শত শত চীনা বংেশাদ্ভূত মানুষেক চািপেয় েদওয়া
হেয়িছল, যােদর মধ্েয ‘দ্যা েদওিল ওয়ালাজ’ বইিটর সহ-েলিখকা জয় মাএর মা এফা মা-ও িছেলন।
এফা মা বেলন, “ওই েরল যাত্রার সমেয় প্রত্েযক যাত্রীেক িদন প্রিত
আড়াই টাকা কের ভাতা েদওয়া হেতা। বাচ্চারা েসায়া এক টাকা েপেতা।
গুয়াহািট েথেক দুপুেরর িদেক ট্েরন রওনা হেয়িছল, আর িতন িদন চলার
পের রাজস্থােনর েকাটা েজলায় েদওিল গ্রােম েপৗঁেছিছল ট্েরনিট।”
“আমােদর সঙ্েগ িশিলগুিড় স্েটশন েথেক আট জন পুিলশ েচেপিছল
ট্েরেন। তারা বেল িদেয়িছল েকানও স্েটশেন ট্েরন থামেল আমরা েযন

প্ল্যাটফর্েম না নািম, এমনিক কামরার দরজার কােছও েযন না যাই।
িকছুক্ষণ পেরই আমরা এই সাবধানবাণীর কারণ বুঝেত েপেরিছলাম।
স্েটশেন ট্েরন দাঁড়ােলই আমােদর ওপের েগাবর েছাঁড়া হত,” বলিছেলন
এফা মা।

ট্েরেনর গােয় েলখা িছল ‘শত্রু ট্েরন’
ইঙ

েশং

ওয়াঙ

জানান,

“একটা

স্েটশেন

একেশা-েদড়েশা

েলাক

জেড়া

হেয়িছল। তােদর হােত চপ্পল িছল, আর ‘চীনারা েফরত যাও’ বেল
স্েলাগান িদচ্িছল। চপ্পেলর সঙ্েগই পাথরও ছুঁড়েত শুরু কেরিছল
ওরা।”
“আমরা েদৗেড় িগেয় কামরার জানলাগুেলা বন্ধ কের িদেয়িছলাম।
েগাড়ায় আমরা বুঝেতই পারিছলাম না েয স্থানীয় েলাকজন কী কের জানেত
পারেছ ওই ট্েরেন আমরা চীনারা িছলাম। তারপের জানা েগল েয ট্েরেনর
বাইের বড় বড় কের েলখা িছল ‘এিনিম ট্েরন’ বা শত্রু ট্েরন,”
জানাচ্িছেলন িম. ওয়াঙ।
ওই ঘটনার পের অবশ্য ট্েরনটা স্েটশেনর একটু আেগই থািমেয় েদওয়া
হচ্িছল যােত সবার জন্য খাবােরর ব্যবস্থা করা যায়।
চীনা বংেশাদ্ভূতেদর আটক করা িনেয় আেরকিট বই ‘ডুইং টাইম উইথ
েনেহরু’র েলিখকা ইন মার্শ তার বইেত িলেখেছন, “আমার বাবার মেত,
প্রিতটা স্েটশেন ট্েরনটােক থামােনার কারণটা িছল ভারত সরকার িনেজর
নাগিরকেদর েদখােত চাইিছল েয কীভােব ভারেতর ওপের চীেনর হামলার
জন্য চীনােদর সাজা িদেয় েজেল পাঠােনা হচ্েছ।”
িতিন আরও িলেখেছন, “প্রথম সন্ধ্যায় বাবা ট্েরেনর অ্যােটনেডন্েটর
কাছ েথেক কেয়কটা পেরাটা িনেয় এেলা। আিম আরও কেয়কটা পেরাটা েখেত
েচেয়িছলাম। িকন্তু প্রত্েযেকর জন্য একটা কেরই পেরাটা বরাদ্দ িছল।
তারপর চা েদওয়া হেয়িছল। তার স্বাদ এত জঘন্য িছল েয েফেল িদেত
হেয়িছল।”
িতন িদন চলার পের ট্েরন েপৗঁেছিছল েদওিল
সরকার েথেক একটা িশিবেরর ব্যবস্থা করা হেয়িছল। েসটার বাইের একটা
েচয়ার েটিবল েপেত কর্মকর্তারা প্রত্েযেকর িববরণ িলেখ রাখিছেলন।
প্রত্েযেকর কােছ কত েসানা বা নগদ অর্থ আেছ, েসটাও েলখা হচ্িছল।

প্রত্েযক কেয়দীেক এেককটা নম্বর আর পিরচয়পত্র েদওয়া হেয়িছল।
প্রথেম চা আর পাউরুিট েদওয়া হেলা। িকন্তু পাউরুিট এতটাই শক্ত িছল
েয চােয় ডুিবেয় ছাড়া খাওয়া সম্ভব িছল না।
িদলীপ িড’সুজা কথায়, “ওখােন েসনাবািহনী তাঁবু খািটেয় িদেয়িছল।
নেভম্বর মাস িছল েসটা। কেয়দীরা ঠাণ্ডায় থরথর কের কাঁপিছেলন।
তােদর কােছ েকানও গরম েপাশাক িছল না।”
“বািড় েথেক ধের িনেয় আসার সমেয় বলা হেয়িছল েয একেজাড়া েপাশাক
িনেয় চলুন। একিদেক পথশ্রেমর ক্লান্িত, অন্যিদেক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।
তা সত্ত্েবও ক্লান্িতেত েচাখ বুেজ আসিছল সবার। হঠাৎই মাঝরাত
নাগাদ ‘সাপ সাপ’ কের িচৎকার কের উেঠিছল েকউ। সবাই েজেগ উেঠিছল,”
পিরস্িথিত সম্পর্েক জানাচ্িছেলন িমস্টার িড’সুজা।
আধািসদ্ধ ভাত আর পুেড় যাওয়া তরকাির েদওয়া হত
রান্নার

দািয়ত্ব

েদওয়া

হেয়িছল

বাইেরর

এক

িঠকাদারেক,

যার

এত

মানুেষর খাবার ৈতির করার েকানও অিভজ্ঞতাই িছল না।
েগাড়ার িদেক আধােসদ্ধ ভাত আর পুেড় যাওয়া তরকাির েখেত েদওয়া হত।
িকন্তু কেয়দীরা িনয়িমত অসন্েতাষ জানােনায় মাস দু’েয়ক পর েথেক
িশিবেরর কমান্েডন্ট প্রিতটা পিরবােরর জন্য েরশন েদওয়ার ব্যবস্থা
করেলন। রান্না িনেজেদরই কের িনেত হেব।
সাপ্তািহক েরশন বরাদ্েদ কখনও িডম, মাছ বা মাংস েদওয়া হত।
‘দ্যা েদওিল ওয়ালাজ’ বইেয়র সহ েলিখকা জয় মা বলেছন, “প্রত্েযকেক
মােস পাঁচ টাকা কের েদওয়া হত সাবান, টুথেপস্ট বা ব্যক্িতগত
প্রেয়াজেন িকছু েকনার জন্য। েবিশরভাগ পিরবারই ওই টাকা েথেক
িকছুটা বাঁিচেয় রাখত, কারণ েকউই জানত না কতিদন বন্দী থাকেত হেব
ওখােন বা তােদর ভিবষ্যৎ কী হেব।”
ইঙ েশং ওয়াঙ বলেছন, “িদেনর েবলাটা েকানমেত েকেট েযত, িকন্তু রাত
েযন আর কাটেতই চাইত না। আিম অন্ধকাের িবছানায় শুেয় শুেয় আকাশ
েদখতাম, িকন্তু ঘুম আসার নাম েনই। শুধু ভাবতাম েয কেব এখান েথেক
ছাড়া েপেয় বািড় িফরব।”

রাজস্থােনর
েতমনই গরম

মরু

অঞ্চেল

েযমন

শীত,

গরেমর হাত েথেক বাঁচেত ইঙ িশং আর তার বন্ধুরা চেটর বস্তা িভিজেয়
জানালা-দরজায় টাঙ্িগেয় িদেতন। িকছুটা স্বস্িত পাওয়া েযত।
মরুভূিম এলাকা হেলও একটা িজিনেসর অভাব িছল না – েসটা হল পািন।
েশৗচালয়গুেলােত েকানও ছাদ িছল না। তাই বৃষ্িট হেল িভেজ িভেজই
েশৗচালয় ব্যবহার করেত হত বন্দীেদর।
িশিবেরর বন্দীেদর মেনারঞ্জেনর জন্য একটাই ব্যবস্থা িছল – িহন্িদ
িসেনমা েদখােনা হত। েখালা জায়গায় পর্দা টাঙ্িগেয় িসেনমা েদখােনা
হত, আর বন্দীরা ঘর েথেক েচৗিক-িবছানা েটেন এেন তােত বেসই িসেনমা
েদখেতন।
জয় মা বলেছন, “িরক্িরেয়শন রুেম খবেরর কাগজ আসেতা, িকন্তু তার
নানা জায়গায় কাটা থাকত। চীেনর সম্বন্েধ বা েকানও রাজৈনিতক খবর
থাকেলই তা কাঁিচ িদেয় েকেট েদওয়া হেতা। আমরা েপাস্টকার্েড
ইংেরিজেত িচিঠ িলখতাম। খােম িচিঠ িলখেল েসগুেলা েপৗঁছেত অেনক
েদরী হত – কারণ েসগুেলা েসন্সর করার জন্য িদল্িলেত পাঠােনা হত
প্রথেম।”
মেনারঞ্জেনর জন্য আরও একটা ব্যবস্থা িছল – ফুটবল। সকােলর
জলখাবােরর পের সকেলই ফুটবল েখলেত চাইেতন, িকন্তু েগাটা ক্যাম্েপ
একটা মাত্রই বল িছল।

বুেড়া উেটর মাংস
েদওিল িশিবেরর আেরক কেয়দী স্িটেভন েবন জানান, কর্মকর্তারা
বন্দীেদর জন্য েকানও থালা-বাসন-চামচ িকছুই েদয়িন। িবস্কুেটর িটন
অথবা গােছর পাতায় খাবার েখেত হত।
“রান্নাঘের েদখতাম চাল না ধুেয়ই বস্তা েথেক সরাসির পািতেল ঢালা
হচ্েছ ভাত রান্নার জন্য। একসঙ্েগ অেনেকর জন্য রান্না হেতা বেল
প্রায় সবসমেয়ই আধা েসদ্ধ হত, বা পুেড় েযত ভাত।”

ইন মার্েশর অিভজ্ঞতাটাও অেনকটা একই রকম। “একসঙ্েগ সবাই লাইেন
দাঁড়াত খাবার েনওয়ার জন্য। তাই তাড়াতািড় কের ভাত েসদ্ধ হওয়ার
আেগই চুলা েথেক নািমেয় িদত ওরা। অেনকবার হেয়েছ ওই আধা েসদ্ধ ভাত
িনেয় আমরা তারপের আবারও েসদ্ধ কের েখেয়িছ।”
“একবার েরশেন আমােদর মাংস িদল। িকন্তু ওই মাংস এতই শক্ত িছল, মেন
হচ্িছল েযন পুরেনা চামড়া খাচ্িছ। পের জানা েগল েয ওটা বুেড়া
উেটর মাংস িছল। খুব খারাপ েলেগিছল েসটা েজেন। আমরা সবাই প্রিতবাদ
করায় তারপর েথেক অবশ্য আর উেটর মাংস েদওয়া হয়িন,” িলেখেছন িমজ
মার্শ।
েদওিল ক্যাম্েপর আেরক বন্দী মাইেকল চ্যাং বেলন, “িশিবেরর খাবােরর
স্বাদ আিম সারা জীবেনও ভুলব না। রান্নায় সর্েষর েতল ব্যবহার করা
হত। এতবছর পেরও যিদ কারও বািড়েত িনমন্ত্রেণ যাই আর তারা সর্েষর
েতল িদেয় রান্না কের, আমার েদওিল ক্যাম্েপর কথা মেন পেড় যায়।”
“যখন েথেক আমােদর িনেজেদর রান্না করার ব্যবস্থা করা হেলা, তখন
আমরা দূের দূের িগেয় কাঠ িনেয় আসতাম। িকন্তু িকছুিদেনর মধ্েযই
কাঠ আর পাওয়া েযত না। েঝাপঝাড় যা েপতাম তাই িনেয় আসতাম
জ্বালানীর জন্য। গুলিত িদেয় পািখও মারতাম খাওয়ার জন্য,” বলেছন
িমস্টার চ্যাং।

বাসন মাজেত
যাচ্িছল

িগেয়

হােতর

চামড়া

খেস

ইন মার্শ িলেখেছন, “আমার পিরবােরর খাবার বাসনগুেলা মাজার দািয়ত্ব
আমার ওপের পেড়েছ। বাসন মাজার সাবান িছল না।”
“িহন্িদ িসেনমায় েদেখিছলাম েয ছাই িদেয় বাসন মাজা হচ্েছ, েসটাই
নকল কের চকচেক কের তুলতাম বাসন েমেজ। িকন্তু ক্যাম্প েথেক যখন
আমােদর েছেড় েদওয়া হেয়িছল েশষেমশ, আমার হােতর চামড়া এমনভােব
খুেল আসত, েযন েপঁয়ােজর েখাসা ছাড়ােনা হচ্েছ। কেয়ক বছর িচিকৎসা
করার পর িঠক হয় হােতর অবস্থা।”
বন্দীেদর েবিশরভাগই প্রায় চার বছর েদওিল িশিবের িছেলন। েসখােন
েযমন েবশ কেয়কজন বন্দীর মৃত্যু হেয়িছল, েতমনই জয় মােয়র মেতা েবশ
িকছু িশশু জন্মও িনেয়িছল ওই িশিবেরই।

জয় মা জানান, তার মা এফা মা তােক বেলিছেলন েয ১৯৬৩ সােল একবার
ভারেতর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী িগেয়িছেলন
েদওিল ক্যাম্েপ।
যখন বন্দীেদর সঙ্েগ তার সাক্ষাত করােনা হল, িতিন বেলিছেলন কারা
ভারেত থাকেত চান আর কারা চীেন চেল েযেত চান। দুই দলেক আলাদা
লাইেন দাঁড়ােত বেলিছেলন িতিন।
“আমার বাবা-মা ভারেত যারা থাকেত চায়, তােদর িদেক চেল িগেয়িছেলন।
িকন্তু তার পের আর িকছুই হল না। কেয়ক মাস পের আমার মা কমান্েডন্ট
আরএইচ রাওেক িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী েয বেলিছেলন
ভারেত যারা থাকেত চায় তােদর বািড় িফের েযেত েদওয়া হেব!
জবােব িমস্টার রাও বেলিছেলন, আপিন েতা েচেয়েছন ভারেত থাকেত। েতা
ভারেতই েতা আেছন আপিন,” বলেছন জয় মা।

যুদ্ধবন্দীেদরও আনা হেয়িছল ওই িশিবের
চীন সরকার েযমন এেদর জন্য িকছু কেরিন, েতমনই ভারত সরকারও েযন এই
বন্দীেদর কথা একসময় ভুেলই েগল।
রিফক ইিলয়াস এই িনেয় একটা তথ্যিচত্র বািনেয়েছন, যার নাম ‘িবয়ন্ড
বার্বড ওয়ায়ার্স: আ িডস্ট্যান্ট ডন’।
ব্িরিটশ সরকার ১৯৩১ সােল এই েদওিল িশিবর ব্যবহার করত রাজৈনিতক
বন্দীেদর রাখার জন্য।
চল্িলেশর দশেক জয়প্রকাশ নারায়ণ, জওহরলাল েনেহরু, কিমউিনস্ট
পার্িটর অন্যতম প্রিতষ্ঠাতা েনতা শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্েগ এবং িবিট
রণিদেভর মেতা মানুষেক এই িশিবের বন্দী রাখা হেয়িছল। দ্িবতীয়
িবশ্বযুদ্েধর সমেয় জার্মািন, জাপান আর ইতািলর যুদ্ধবন্দীেদরও
রাখা হত এখােনই।
ভারত ভােগর পর পািকস্তান েথেক পািলেয় আসা প্রায় দশ হাজার িসন্িধ
সম্প্রদােয়র মানুষেকও িকছুিদেনর জন্য এই িশিবের রাখা হেয়িছল।
১৯৫৭ সােল েদওিল ক্যাম্পিট েরলওেয় প্েরােটকশন েফার্স বা
আরিপএফ’েক েদওয়া হয়। েসখােন তােদর একটা ব্যাটািলয়ন থাকত। ১৯৮০
সাল েথেক এটা িসআইএসএফ বা েকন্দ্রীয় িশল্েপাদ্েযাগ সুরক্ষা

বািহনীর অধীেন।
ক্যাম্প চালায়।

তারা

েসখােন

বািহনীেত

ভর্িত

এবং

প্রিশক্ষণ

িকছু বন্দী বাধ্য হেয় চীেন চেল যান
চীন যখন জানেত পারল েয েদওিলেত চীনা বংেশাদ্ভূতেদর বন্দী কের
রাখা হেয়েছ, তখন তারা প্রস্তাব িদল েয এেদরেক তারা চীেন িনেয়
েযেত চায়।
অেনক বন্দী এই প্রস্তাব েমেন িনেয় চীেন চেল েগেলন।
আরও অেনক মানুষ চীেন েযেত চানিন, কারণ একটা গুজব ছিড়েয়িছল েয
চীেন খরা চলেছ – খাদ্েযর অভাব।
আবার অেনেক চীেন েযেত চানিন এই কারেণ েয তারা আেগ চীেনর
কিমউিনস্ট সরকােরর িবেরািধতা কের তাইওয়ানেক সমর্থন কেরিছেলন।
িকন্তু ভারেত েয তােদর েকানও ভিবষ্যৎ েনই, েসটা েমেন িনেয় তােদর
অেনেকই ভারাক্রান্ত মেন চীেন চেল যাওয়ার িসদ্ধান্ত িনেলন।
এেদর অেনেকই কেয়ক প্রজন্ম ধের ভারেতর বািসন্দা এবং তারা িহন্িদ,
বাংলা িকংবা েনপািল ভাষােতই কথা বেলন। তােদর কােছ চীন িবেদশ।

ঘর েবহাত হেয় েগেছ
েজল েথেক ছাড়া পাওয়ার পের তারা যখন িনেজর িনেজর বািড় িফরেলন,
েদখেলন অন্য েলােক বািড় দখল কের িনেয়েছ।
তাই অেনেক কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য েকানও েদেশ চেল েগেলন।
েদওিল ক্যাম্প েথেক ছাড়া পাওয়া অেনেক এখন কানাডার টেরান্েটা
শহের থােকন। তারা ‘অ্যােসািসেয়শন অফ ইন্িডয়া েদওিল ক্যাম্প
ইন্টার্িনজ ১৯৬২’ নােম একিট সংগঠন বািনেয়েছন।
২০১৭ সােলর েগাড়ার িদেক তারা কানাডায় ভারতীয় হাইকিমশেনর সামেন
একটা িবক্েষাভ েদিখেয় দািব কেরিছেলন েয তােদর সঙ্েগ
দুর্ব্যবহার করা হেয়েছ, তার জন্য ভারত সরকার ক্ষমা চাক।

েয

‘দ্যা েদওিল ওয়ালাজ’ বইেয়র েলখক িদলীপ িড’সুজা বলেছন, “তারা
প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমাদীর উদ্েদশ্েয একটা িচিঠ হাইকিমশেনর
কর্মকর্তােদর েদওয়ার েচষ্টা কেরিছেলন। িকন্তু েকউ েসই িচিঠ গ্রহণ
কেরিন।”
“তারা ওই িচিঠটা হাইকিমশেনর দরজায় লািগেয় চেল যান। তারা সবাই একই
রকম িট-শার্ট পেড়িছেলন, যার েভতের েদওিল ক্যাম্েপর একটা ছিবর
আদল িছল।”

েমঘালেয়র িশলং েথেক কানাডা
বােস েচেপ ওই সমােবশ েথেক যখন সবাই িফরিছেলন, তখন ইঙ েশং ওয়াঙ-েক
সবাই েচেপ ধেরন একটা গান েশানােনার জন্য।
সবাই হয়েতা েভেবিছেলন েয েসিদেনর েসই ১৬ বছেরর যুবক, আজেকর ৭০
েপেরােনা ইঙ েশং ওয়াঙ হয়েতা েকানও চীনা গান েশানােবন।
িকন্তু িতিন েসিদন েগেয়িছেলন একসমেয়র িহট িহন্িদ ছিব ‘িদল আপনা
অউর প্রীত পরাই’েয়র গান … ‘আজীব দাস্তাঁ হ্যায় ইেয়, কহাঁ শুরু
কহাঁ খতম …” যার মােন হেলা, অদ্ভুত জীবন — েকাথায় শুরু, েকাথায়
তার েশষ!
গানটা শুেন বােস সবার েচােখই জল এেস িগেয়িছল।
েয িশিবের ইঙ েশং ওয়াঙ ১৬ বছর বয়েস পিরবােরর সবার সঙ্েগ বন্দী
হেয়িছেলন, েসই বন্দীিশিবেরই তার বাবার মৃত্যু হয়। দাফন করা
হেয়িছল েসখােনই, িকন্তু ছাড়া পাওয়ার পের িমস্টার ওয়াঙ তার বাবার
অস্িথ িনেয় িফের িগেয়িছেল িশলংেয়।
তার িনেজর শহর েছেড় চেল েযেত হেয়েছ কানাডা। িকন্তু মন খারােপর
সমেয়, বন্িদজীবেনর কথা মেন পড়েল, তার মেন পেড় িহন্িদ িসেনমার
গানই।
িদলীপ িড’সুজা বলেছন, এর দুেটা কারণ থাকেত পাের বেল তার মেন
হেয়েছ।
“এরা েতা ভারতীয় চীনা। কেয়ক দশক ধের তারা ভারেতই থাকেতন। একটা
িবেশষ পিরস্িথিতেত পেড় মেনর দুঃেখ তােদরেক ভারত েছেড় চেল েযেত
হেয়েছ। তাই অেটায়া েথেক টেরান্েটার চলিত বােস তােদর েতা

স্বাভািবকভােবই িহন্িদ গােনর কথাই মেন পড়েব!”
তার মন্তব্য, “ওই গানটা েসিদন উিন েকন েগেয়িছেলন, েসটা ভাবেত
িগেয় আিম একটা ব্যাপার অনুভব কির, চীনােদর মেতা েচহারা আর গােয়র
রঙেয়র ব্যাপাের আমার িনেজর যা ধারণা িছল, েসটা কমেবিশ ওই
ধারণাটাই – যার বশবর্তী হেয় ওয়াঙেয়র মেতা আরও কেয়ক হাজার মানুষেক
েদওিল ক্যাম্েপ বন্দী করা হেয়িছল।”
“তােদর একটাই েদাষ িছল, তারা চীনােদর মেতা েদখেত িছেলন।”
েরহান ফজল
িবিবিস িহন্িদ
প্রিতেবদনিট জনস্বার্েথ প্রকাশ করা হেলা

