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আ ঘাতী  িসিরজ বামা  হামলার ’িদন পর িতন  িমিনেটর নীরবতার মধ  িদেয়  রা ীয় শাক পালন
কেরেছন  ীলংকাবাসী।  নশৃংস  এ  ঘটনায়  িনহতেদর  রেণ  ম লবার  রা ীয়  শাক  িদবেসই
গণেশষকৃত া ান হেয়েছ। নেগাে া শহেরর সই ট সবাি য়ান িগজায় একেযােগ অ ত ৩০ মরেদেহর
শষকৃত  শেষ সমািহত করা হয়।

ই ার সানেডর উৎসেব িগজা ও হােটেল িসিরজ আ ঘাতী বামা হামলায় িনহেতর সংখ া বেড় ৩২১-এ
দািঁড়েয়েছ। িবিভ  হাসপাতাল থেক িনহতেদর মরেদহ জনেদর কােছ হ া র করা হে । এেকর পর
এক কিফনবি  মরেদহ হাসপাতাল থেক সমািধ েল আনা হয়।

মতৃেদহ হণ, শষকৃত  এবং সমািহত করা িনেয় িতেবশীসহ জনেদর আহাজািরেত বাতাস ভাির হেয়
ওেঠ। সমািহত করার পর জনেদর িবলাপ করেত দখা যায়। তারা সমািধর ওপর লিুটেয় পেড় কাদঁেত
থােক। এক টইুটবাতায় দশিটর ধানম ী রিনল িব মািসংেহ বেলেছন, ‘অবণনীয় এই ােজিডর পরও
আমরা ীলংকানরা ঐক ব  আিছ।’

  যগুা র ড
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এিদেক ীলংকায়  ফর  হামলা  চালােব  দশিটর  জি েগা ী  াশনাল  তৗিহদ  জামায়াত  (এনিটেজ)।
ম লবার  ীলংকােক  আবারও  সই  সতকতা  িদল  ভারত।  িসেড ট  মাইি পালা  িসিরেসনার  এক
উপেদ া িশরাল লাকিথলাকা িবিসিসেক বেলন, এরই মেধ  ঘটনা তদে র জ  ি মেকােটর একজন
িবচারেকর নতেৃ  একিট িবেশষ কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

দশিটর িসেড ট এই কিমিট গঠন কেরন। কলে া পুিলেশর মখুপা  রাবন সােসকারা এক িববিৃতেত
জানান, ওই হামলায় আহত পাচঁ শতািধক মা েষর মেধ  বশ কেয়কজন হাসপাতােল মারা যান। এ তথ
যখন এেলা, তখন হতাহতেদর রেণ পািলত হি ল রা ীয় শাক।

শােকর িদনই এ হামলার দায় ীকার কের িববিৃত িদেয়েছ মধ াচ িভি ক জি েগা ী ইসলািমক ট
(আইএস)। এর আেগর িদন জামাত আল-তাওিহদ আল-ওয়াতািনয়া নােমর একিট জি েগা ী এই বামা
হামলার দায় ীকার কের। এিদেক িসিরজ বামা হামলােক িনউিজল াে ডর াই চােচর ই মসিজেদ
হামলার বদলা িহেসেব দখেছন ীলংকার এক ম ী।

এ ঘটনায় মসুলমানেদর ভতর আত  ছিড়েয় পেড়েছ। সরকােরর প  থেক তােদর িনরাপ া জারদার
করা  হেয়েছ।  এছাড়া  িগজা েলায়  বাড়ােনা  হেয়েছ  িনরাপ া।  ীলংকা  সরকার  এ  ঘটনার  তদে
আ জািতক সহায়তা চেয়েছ। এর পরপরই সহায়তা দয়ার জ  আ জািতক পুিলশ সং া ই টারেপােলর
তদ  দল কলে ায় পৗঁেছেছ। যু রাে র জাতীয় গােয় া সং া  এফিবআই এবং ি িটশ কমকতারাও

ীলংকােক তদ  কােজ সহায়তার কথা জািনেয়েছ। 

িবিবিস জানায়, িতন িমিনট নীরবতার মধ  িদেয় সকাল সােড় ৮টার িদেক ভারত মহাসাগেরর এ ীপেদেশ
রা ীয় শাক পালেনর কায ম  হয়।  ই  িদন আেগ িঠক একই সমেয়ই ই ার সানেডর াথনা
চলাকােল িতনিট িগজা ও চারিট পাঁচ তারকা হােটেল আ ঘাতী িবে ারণ ঘেট।

এিদন সারা দেশ সরকাির-আধা সরকাির ভবেন জাতীয় পতাকা অধনিমত রাখা হয়। বামায় িত
নেগাে ার  সই ট  সবাি য়ােনর িগজায় শষকৃত  শেষ  ৩০ মরেদহ সমািহত করা হয়।  এ  ঘটনায়

হতাহেতর অিধকাংশই ীলংকান। িনহতেদর মেধ  ৩৫ জন িবেদিশ রেয়েছন বেল জািনেয়েছন দশিটর
কমকতারা।

ীলংকায় এক দশক আেগ িবি তাবাদী তািমল টাইগাররা উৎখাত হওয়ার পর এমন ভয়াবহ হামলা
আর দখা যায়িন। এ পিরি িতেত সামবার মধ রাত থেক জ ির অব া জাির হেয়েছ ভারত লােগায়া
ীপরা িটেত। জ ির অব ার ফেল পুিলশ ও সামিরক বািহনী আদালেতর িনেদশ ছাড়াই সে হভাজনেদর

আটক ও িজ াসাবাদ  করেছ।  এর আেগ গৃহযেু র সময় শষ এ  মতা  ব বহার কেরিছল দশিটর
িনরাপ া বািহনী েলা।

িবে ারেণর  পর  সরকার  ফসবকু,  হায়াটসঅ াপ  ও  ইন া ােমর  মেতা  সামািজক  যাগােযাগ
মাধ ম েলা ব  কের িদেয়েছ। ীলংকা পুিলশ জািনেয়েছ, ওই হামলায় জিড়ত সে েহ ফতার করা
হেয়েছ  ৪০  জনেক।  এেদর  নাম-পিরচয়  কাশ  করা  না  হেলও  এেদর  অিধকাংশই  ীলংকান।
আটককৃতেদর িজ াসাবােদর পর একজন িসরীয়েক ফতার করা হয় বেল রয়টাসেক জািনেয়েছ ীলংকা
সরকার ও সামিরক বািহনীর িতনিট সূ । একিট সূ  বলেছ, ‘ ানীয় সে হভাজনেদর িজ াসাবােদর পর
তােক (িসরীয়) ফতার করা হয়।’  

মািকন এক সংবাদমাধ েম চািরত একিট িভিডও ফুেটেজ দখা গেছ,  সে হভাজন হামলাকারীেদর
একজন িপেঠ ভাির ব াগ বহন করেছ। সই ট সবাি য়ান িগজায় েবেশর আেগ স একিট িশ র মাথা

শ করেছ। ওই িগজায়ও আ ঘাতী হামলা হেয়েছ। যিদও এ ফুেটেজর ব াপাের িকছু জানায়িন ীলংকা
সরকার। 

গত সামবার জামাত আল-তাওিহদ  আল-ওয়াতািনয়া  নােমর একিট জি েগা ী  ীলংকায় রাববােরর
ভয়াবহ বামা হামলার দায় ীকার কের। বাইিভি ক আল অ ারািবয়া টিলিভশন চ ােনলেক উ তৃ কের
এ কথা জািনয়ােছ শ বাতা সং া তাস। আল অ ারািবয়া টইুটাের সামবার এই দায় ীকােরর িবষয়িট
জানায়।

এিদেক হামলার  পছেন  াথিমকভােব  াশনাল  তাওহীদ  জামায়াত  (এনিটেজ)  নােম  ানীয়  একিট
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ইসলামী সংগঠন জিড়ত বেল সে হ কাশ কের ীলংকা সরকার। তেব সরকােরর ধারণা, য সংগঠনই
ওই  হামলা  চািলেয়  থা ক,  তারা  ীলংকার  বাইের  থেক  সহেযািগতা  পেয়েছ।  এ  িবষেয়  তদে
আ জািতক সহায়তাও চাওয়া হেয়েছ ীলংকা সরকােরর তরফ থেক। 

যু রাে র গােয় া সূ েলা জািনেয়েছ, এসব হামলায় জি েগা ী ইসলািমক েটর (আইএস) িকছু
বিশে র ছাপ রেয়েছ।  স াসিবেরাধী  িবেশষ  অ াে া  লােবতবুন বেলন,  ‘ ীলংকায় এমন সমি ত

হামলা সাধারণ কােনা হামলা নয়। মধ াচ  এবং দি ণ-পূব এিশয়ায় এ ধরেনর ঘটনার সে  তুলনা
করেল দখা যায়,  ীলংকায় হামলার ধরন আইএস এবং আল-কায়দার চালােনা  হামলার সে ই িমেল
যায়।’

িবে ষকেদর এসব  মেতর  মেধ ই  ম লবার এ  হামলার দায়  ীকার কের িববিৃত  িদেয়েছ  আইএস।
গা ীিটর বাতা সং া আমাক-এ ম লবার হামলার দায় ীকার কের আরিবেত লখা একিট বাতা আেস।

তেব সখােন এ দািবর পে  কােনা মাণ দখােনা হয়িন বেল জািনেয়েছ রয়টাস।

আ ঘাতী হামলায় ই ভাই : গােয় া কমকতােদর বরােত এএফিপ জানায়, ীলংকার এক মসুিলম
ধনী মসলা ব বসায়ীর ই পু ও এ আ ঘাতী হামলায় জিড়ত। তােদর নাম কাশ করা হয়িন। তেব ওই

ই ভাইেয়র বয়স ২০-এর আশপােশ বেল জািনেয়েছন কমকতারা।

তারা জািনেয়েছন, ই ভাই এনিটেজর অ তম সদ । হামলার একিদন আেগ এক ভাই িসনামন া ড
হােটেল ও অ জন শাংি  লা হােটেল ওেঠ। এ ই হােটলও আ ঘাতী হামলা হেয়েছ। 

াই চােচর  বদলা  িনেত  ই ার সানেডর  হামলা  - ীলংকার  ম ী  :  রয়টাস  জািনেয়েছ,  ই ার
সানেডেত বামা হামলা িনউিজল াে ডর মসিজেদ চালােনা হামলার িতেশাধ িহেসেব ঘটােনা হেয়েছ বেল
ম ব  কেরেছন ীলংকার এক ম ী। ম লবার ীলংকার পালােমে ট এ ম ব  কেরেছন দশিটর িতর া

িতম ী রাভন িবজয়বধেন।

গত ১৫ মােচ ওই হামলায় ৫০ মসুি  িনহত হন। িবজয়বধেন বেলন, ‘ াথিমক তদে  বর হেয়েছ এিট
িনউিজল াে ডর মসিজেদ চালােনা হামলার িতেশাধ িহেসেব করা হেয়েছ। ীলংকায় হামলার ঘটনায় িট
ানীয় ইসলামী সংগঠন দায়ী, এমন ধারণা করা হে  বেলও জািনেয়েছন িতিন।

ম ী বেলন, ‘জিময়াতুল িম াত ুই ািহেমর ( জএমআই) সে  িমেল এনিটেজ এ হামলা চািলেয়েছ।’ তেব
াই চােচর মসিজেদ হামলার সে  ীলংকায় হামলার কােনা িমল দখেছ না িনউিজল া ড। ম লবার

দশিটর ধানম ী জািস া আরদােনর কাযালয় জানায়, িনউিজল া ড হামলার কােনা গােয় া তেথ র
সে  ীলংকার হামলার সংি তা আমরা দখিছ না।  ধানম ীর মখুপা  বেলন, ‘আমরা বঝুেত পারিছ,

ীলংকা  হামলার তদ  এখনও াথিমক পযােয় রেয়েছ।  তেব  এর সে  াই চাচ  হামলার কােনা
সাদৃ  নই।’ 

‘বড়  ধরেনর  গােয় া  ব থতা’:  িবিবিস বাংলা  জানায়,  মি পিরষদ  মখুপা  রািজথা সনারে  এক
সংবাদ সে লেন বেলেছন িনরাপ া িবষয়ক আগাম তথ  স েক অবিহত িছেলন না  ধানম ী রিনল
িব মািসংেহ। িম ার সনারে  বেলন, িনরাপ া সং া েলা গত ৪ এি ল থেকই সতকবাতা ই  করেত

 কের।

এর আেগই িতর া ম ণালয় থেক সতকবাতার িব ািরত পুিলশ ধােনর কােছ পািঠেয়িছল। ১১ এি ল
িনরাপ া সং া  িবিভ  িবভােগর ধানেদর কােছ একিট বাতা পাঠােনা হয়। িতিন বেলন, স াব  হামলার
িবষেয় হামলাকারী গা ী ও তােদর সদ েদর নামও িবেদিশ গােয় া সং ার কাছ থেক পাওয়ার পর
তা পুিলশেক দয়া হেয়িছল।

যু রাে র  গণমাধ েম  ইিতমেধ ই  খবর  এেসেছ  য  যু রা  ও  ভারতীয়  গােয় া  সং া  ীলংকা
সরকারেক এ িবষেয় সতক কেরিছল। তেব এটা পির ার নয় য িম ার িসিরেসনােক এসব সতকবাতার
িবষেয় জানােনা হেয়িছল িকনা।

দশিটর নগর পিরক না িবষয়কম ী রাউফ হািকম এ ঘটনােক ‘বড় গােয় া ব থতা’ িহেসেব উে খ
কেরেছন। ‘এটা আমােদর সবার জ  ল াজনক। আমরা সবাই লি ত’।  টিলেযাগােযাগম ী হািরন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ফানাে া টইুট বাতায় িলেখেছন : ‘িকছু গােয় া কমকতা এ িবষেয় জানেতন। তারপেরও ব ব া িনেত
িবল  হেয়েছ। কন সতকতােক এিড়েয় গল সজ  কিঠন ব ব া নয়া উিচত’।

কলে ায় ঢেুকেছ িবে ারকবাহী যানবাহন, আরও হামলার সতকতা : ীলংকায় ফর হামলা চালােব
দশিটর জি েগা ী াশনাল তৗিহদ জামায়াত (এনিটেজ)। ম লবার ীলংকােক আবারও সই সতকতা

িদল ভারত। রাববার হামলার ই ঘ া আেগও দশিটেক সতক কেরিছল নয়ািদি ।

ম লবার ভারেতর িহ ান টাইমেসর িতেবদেনর বরােত এ খবর কাশ কেরেছ ীলংকার ভাবশালী
গণমাধ ম সানেড টাইমস। িতেবদনিটেত বলা হয়, এনিটেজর িত াতা জাহরান হািশম ওরেফ আবু
উবাইদার  ালক নৗফার  মৗলিভ  স িত  কাতার  থেক ীলংকায়  িফের  সংগঠনিটর  দািয়  হণ
কেরেছ।

ীলংকায় ি তীয় আেরকিট হামলার িত িনে । একই িদন সানেড টাইমেসর আেরক িতেবদেন বলা
হেয়েছ, ীলংকার রাজধানী কলে ায় িবে ারকবাহী একিট ভ ান, একিট লির এবং িকছু মাটরসাইেকল

েবশ করায় দশিটর িনরাপ া বািহনীেক সতক থাকেত বেলেছ রা ীয় গােয় া সং া।

পুিলেশর মখুপা  এসিপ য়ান নােসকারার বরাত িদেয় িতেবদেন বলা হয়, এিদন সকােলই কলে া
হারবােরর িডের র অব িসিকউিরিট িচিঠ পািঠেয় দশিটর সব পুিলশ শন এবং সংি েদর জানােনা
হেয়েছ। এেত আরও বলা হয়, য যানবাহন েলােত িবে ারক আেছ বেল মেন করা হে , স েলার ন র

ট পুিলশেক িদেয়েছ গােয় া সং া।

যানবাহন েলা খঁুজেত অিভযান  কের িদেয়েছ কলে া হারবােরর পুিলশ। সতক বাতায় বলা হয়, শনা
করা  যায়িন  এমন  একিট  কনেটইনার াক এবং  একিট  স াব  িবে ারক িডভাইস  বহনকারী  ভ ান
কলে ায় েবশ কেরেছ বেল জািনেয়েছ গােয় া সং া।

সংেশাধনী : ম লবার থম পৃ ায় কািশত ীলংকায় হামলার ঘটনায় অ  একিট ছিব ছাপােনা হয়। এ
ভুেলর জ  আমরা ঃিখত।
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