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গুলশােনর

িনউজ েডস্ক: গুলশােন হিল আর্িটজান
েরস্েতারাঁয় সন্ত্রাসী হামলার সময়
ওই েরস্েতারাঁেতই িছেলন। পরিদন
সকােল েবঁেচ িফেরেছন। িকন্তু এখন
আর ঘুমােত পােরন না। েচাখ বন্ধ
করেলই েযন িতিন েদয়ােল জঙ্িগেদর
ছায়া েদখেত পান, শুনেত পান পােয়র
আওয়াজ।
হিল আর্িটজান েরস্েতারাঁয় দীর্ঘ ১২ ঘণ্টার িজম্িম দশা েথেক জীিবত
উদ্ধার হওয়া ওই নারী নাম প্রকাশ না করার শর্েত যুক্তরাষ্ট্েরর
িবখ্যাত ৈদিনক িনউইয়র্ক টাইমেসর কােছ েস রােতর দুঃসহ অিভজ্ঞতার
বর্ণনা কেরেছন।
১ জুলাই রােত গুলশােন ওই সন্ত্রাসী হামলায় ২০ জন িনহত হন। এর
মধ্েয ১৭ জন িবেদিশ, িতনজন বাংলােদিশ (একজন বাংলােদিশ বংেশাদ্ভূত
মার্িকন)।
ওই নারী িনউইয়র্ক টাইমসেক বেলেছন, তাঁেদর আটজনেক সন্ত্রাসীরা
একিট েটিবেল বিসেয় েরেখ বেলিছল, তাঁেদর েছেড় েদওয়া হেব। এই
আটজেনর মধ্েয ৮ বছর ও ১৩ বছর বয়সী দুজন িশশুও িছল। সন্ত্রাসীরা
তাঁেদর মাথা িনচু কের রাখেত বেলিছল। িতিন েবঁেচ েগেছন, কারণ
জঙ্িগরা মেন কেরিছল তারা সবাই বাঙািল মুসলমান।
ওই নারীর বর্ণনা মেত, জঙ্িগরা িজম্িম করার আধা ঘণ্টার মধ্েযই
েদিশ-িবেদিশ নাগিরকেদর মধ্েয ২০ জনেক প্রথেম গুিল কের। এরপর
ছুিরকাঘােত তাঁেদর মৃত্যু িনশ্িচত কের। এ সময় সন্ত্রাসীরা
িশশুেদর েচাখ-কান েঢেক রাখেত বেলিছল। িকন্তু েচাখ-কান েঢেক
রাখেলও কী হচ্েছ, তা েবাঝা তাঁেদর জন্য অসম্ভব িছল না।
হত্যাকাণ্েডর পর আক্রমণকারীরা সব লাইট বন্ধ কের েদয়। অন্ধকােরর
মধ্েযই তাঁরা আটজন মাথা িনচু কের ওই েটিবেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা
বেসিছেলন। েভার হওয়ার পর সন্ত্রাসীেদর িকছুটা দ্িবধাগ্রস্ত
েদখাচ্িছল। জীিবত িজম্িমেদর িনেয় কী করেব, তারা তা বুঝেত পারিছল
না। িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করার জন্য তাঁেদর েটিবল েথেক দুজন

পুরুষেক আক্রমণকারীরা ছােদ িনেয় যায়। ওই নারী বেলন, পরবর্তী সমেয়
িতিন জানেত েপেরেছন, ছােদ িনেয় যাওয়া দুই িজম্িমর একজন
সন্ত্রাসীেদর বেলিছল, তারা (সন্ত্রাসীরা) কথা িদেয়িছল, বাংলােদিশ
মুসলমানেদর েছেড় েদেব। িতিন সন্ত্রাসীেদর কথা রাখেত প্রেরািচত
করেত েপেরিছেলন।
কমান্েডা অিভযান শুরু হওয়ার আেগ সকাল ছয়টার িদেক সন্ত্রাসীরা
তােদর েটিবেল থাকা আটজনেক েছেড় েদয়।
এর আেগ আর্িটজান েরস্েতারাঁর এক কর্মীেক উদ্ধৃত কের এক ব্যক্িত
ভারেতর এনিডিটিভর কােছ ওই রােতর ঘটনা বর্ণনা কেরন। বুধবার
এনিডিটিভ ওই সাক্ষাৎকারিট প্রকাশ কের। এনিডিটিভর প্রিতেবদেন বলা
হেয়েছ, ওই কর্মীসহ কেয়কজন আশ্রয় িনেয়িছেলন একিট েশৗচাগাের।
জঙ্িগরা বাইের েথেক বেল, ‘এই, এখােন কারা আিছস, েতারা বাঙািল না
ফেরনার?’
েরস্েতারাঁর িজম্িম কর্মীেক উদ্ধৃত কের ওই ব্যক্িত বেলিছেলন,
‘ওেক (উদ্ধার হওয়া ব্যক্িত) িদেয় সারা রাত্র ওরা (জঙ্িগরা) মাছ
ভাজা, পাস্তা, অন্যান্য ফুড-জাতীয় খাবার খাইেছ। ওেক েকারআন শিরফ
পড়াইেছ, ও আমােক যা বলেছ। েয রান্না কের খাওয়াইেছ, ওেক বেলেছ,
েতারা নামাজ-েকারআন পড়িব। ওেদর সাহির খাইেয়েছ, ওরাও খাইেছ।…ওরা
যখন মরেব মরেব, মারা যােব বা পুিলেশর অিভযােনর িকছুক্ষণ আেগ ওেদর
বলেছ, েদখ, আমরা েয রকম ওেদর মারিছ, আমারও হািসমুেখ িকছুক্ষণ পের
মারা যাব। েতােদর সঙ্েগ আমােদর জান্নােত বেস েদখা হেব।
হঠাৎ িকছুক্ষণ পেরই েভতের শুনেত পাই শব্দ, েগালাগুিলর। আমার পাশ
িদেয় আমার েশফ িডেয়েগা, আর্েজন্িটনার ও েদৗড় িদেছ। আমরা সােথ
সােথ বাথরুেমর েভতর ঢুিক। আমরা নয়জন বাথরুেমর েভতর সারা রাত্র
থািক। পের অনুমান রাত দুই-িতনটা বােজ, তখন ওরা আমােদর ওখান িদেয়
হাঁেট, হাঁটার পের বলেতেছ েয বাথরুেমর দরজা বন্ধ, তার ১০ েথেক ২০
িমিনট পের এেসই আমােদর বেল, এই ওখােন কারা আিছস, েতারা বাঙািল
না, ফেরনার। আিম সামান্য মাথা েনায়ােনার ফাঁকা িদেয় েদখলাম,
একজেনর সামেন বড় একটা রামদাও ধইরা আেছ, আেরকজেনর েপছেন…িপস্তল
ধের আেছ।’

