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িদয়াড়

। আিমরুল ইসলাম রাঙা।

১৯৭১
সােলর
২৭
নেভম্বর
শািনর
িদয়াড়
যুদ্ধ
সংগিঠত
হয়।
মুক্িতযুদ্েধর নয়মােস পাবনা েজলায় েযসব স্থােন যুদ্ধ হেয়িছল তার
মধ্েয এই যুদ্ধিট িছল সর্ব বৃহৎ এবং ব্যিতক্রম। উক্ত যুদ্ধিট
বৃহৎ বলার কারন হেলা, এই যুদ্েধ প্রায় চার শতািধক মুক্িতেযাদ্ধা
সরাসির
অংশ
িনেয়িছেলন।
আর
ব্যিতক্রম
হেলা
এই
যুদ্েধ
মুক্িতেযাদ্ধােদর
প্রধান
প্রিতপক্ষ
িছল
নক্সালবািহনী।
মুক্িতযুদ্েধর ইিতহােস এমন ব্যিতক্রম ঘটনা শুধু েজলার মধ্েয নয়
েগাটা েদেশর মধ্েয িছল প্রথম। আমরা সবাই জািন মুক্িতযুদ্েধর সময়
পািকস্তান ৈসন্যেদর েদাসর িহেসেব িছল রাজাকার, আলবদর ও আল শামস।
আর রাজৈনিতক সহেযাগী িহেসেব িছল জামায়ােত ইসলামী, মুসিলম লীগ,
েনজামী ইসলামী সহ েবশ িকছুসংখ্যক সংগঠন। মুক্িতযুদ্েধর ইিতহােস
শুধুমাত্র পাবনায় ব্যিতক্রম ঘটনা হেয়িছল। পাবনায় পািকস্তান
ৈসন্যেদর প্রধান সহেযাগী িহেসেব কাজ কেরিছল এই নক্সাল বািহনী। েক
বা কারা এই নক্সাল বািহনী তা হয়েতা এই প্রজন্েমর অেনেকর কােছ
অজানা। পাবনায় মুক্িতযুদ্েধর িঠক পুর্ব মুহূর্েত তৎকালীন ভাসানী
ন্যােপর একিট অংশ যারা ১৯৭০ সােল পশ্িচম বাংলার দার্িজিলং েজলার
নক্সালবাড়ী গ্রােম কমেরড চারু মজুমদােরর েনতৃত্েব সশস্ত্র িবপ্লব
শুরু কের। শ্েরনী শত্রুেক খতম কের সমাজতন্ত্র প্রিতষ্ঠার এই
লড়াইেয় পাবনা অঞ্চেল আবদুল মিতন, আলাউদ্িদন আহেমদ ও িটপু
িবশ্বােসর েনতৃত্েব নক্সালবাড়ী আন্েদালন শুরু হয়। একসমেয় পাবনা
এডওয়ার্ড কেলেজ পড়া ছাত্র কমেরড চারু মজুমদােরর ভাবধারায় পাবনায়
নক্সাল আন্েদালন গেড় উেঠ যার প্রধান েনতা িছেলন িটপু িবশ্বাস।

আিমরুল ইসলাম রাঙা

১৯৭০ সােলর ২২ িডেসম্বর পাবনায় নক্সালবািহনী শ্েরনীশত্রু িহেসেব
প্রথম খুন কেরন, সাঁিথয়া-েবড়া েথেক িনর্বািচত এমিপএ আহেমদ
রিফকেক। িনর্বাচেন জয়লােভর পাঁচ িদন পর পাবনা শহেরর রাঘবপুর
মহল্লায় িনজ বাড়ীর সামেন ছুিরকাঘােত তাঁেক হত্যা করা হয়। এর
কেয়কিদন পর হীরা লাল নামক এক ব্যক্িতেক গলা েকেট খন্িডত মাথা
বানী িসেনমা হেলর সামেন েরেখ েদয়। ২৫ মার্চ রােত রাধানগেরর
নক্সাল েনতা িজয়াউল ইসলাম মাসুেদর বাড়ীর সামেন শুকুর আলী নােম
একজনেক গুিল কের হত্যা করা হয়। ২৮ মার্চ পাবনায় পািকস্তান
েসনাবািহনীর
সােথ
প্রথম
প্রিতেরাধ
যুদ্েধ
পুিলশ
লাইেনর
অস্ত্রাগার খুেল েদওয়া হেল নক্সালবািহনী িবপুল পিরমান অস্ত্র লুট
কের। ২৯ মার্চ পাবনার সর্বস্তেরর জনতা যুদ্ধ কের সমস্ত
পািকস্তানী ৈসন্যেক হত্যা কের ১০ এপ্িরল পর্যন্ত পাবনা মুক্ত
রােখ। পািকস্তানী ৈসন্যরা ১০ এপ্িরল নগরবাড়ী ঘাট হেয় পুনরায়
পাবনা শহের প্রেবশ করেল মুক্িতেযাদ্ধারা িপছু হেট ভারেত প্রেবশ
কের। আর নক্সালবািহনী তােদর েনতা িটপু িবশ্বােসর গ্রােমর বাড়ী
শািনর
িদয়ােড়
অবস্থান
েনন।
এরপর
নক্সালবািহনী
পািকস্তান
েসনাবািহনীর সােথ সমেঝাতা কের তােদর সহেযাগী িহেসেব কাজ শুরু
কের। নক্সালবািহনীর েসেকন্ড ইন কমান্ড িজয়াউল ইসলাম মাসুেদর বাবা
তৎকালীন মুসিলম লীেগর অন্যতম েনতা নুরু েচয়ারম্যান এবং মুসিলম
লীেগর প্রধান েনতা ক্যাপ্েটন আজগর েহােসন জােয়দীর সহেযািগতায়
পাবনা শহেরর রাধানগর, শালগাড়ীয়া, কুিঠপাড়া, িটকরী সহ
স্থােন সশস্ত্র ক্যাম্প স্থাপন কের। তােদর প্রধান

িবিভন্ন
ক্যাম্প

স্থািপত হয় িটপু িবশ্বােসর গ্রােমর বাড়ী েহমােয়তপুর ইউিনয়েনর
শািনর িদয়াড় গ্রােম।
কিথত অিভেযাগ েথেক জানা যায়, মুক্িতযুদ্ধকালীন সমেয় নক্সালবািহনী
পাবনায় অসংখ্য মানুষেক হত্যা কের। িবেশষ কের আওয়ামী লীেগর পিরবার

এবং মুক্িতযুদ্েধ অংশ েনওয়া পিরবােরর সদস্যেদর িনর্মমভােব হত্যা
করা হয়। অসংখ্য পিরবাের লুঠতরাজ এবং অগ্িনসংেযাগ করা হয়। পাবনায়
মুক্িতযুদ্েধর সমেয় নক্সালবািহনী সাধুপাড়ার বীর মুক্িতেযাদ্ধা
শহীদুর রহমান শহীদ এবং বীর মুক্িতেযাদ্ধা হািববুর রহমান হািবেবর
িপতা েকাবাদ আলী িময়ােক ছুিরকাঘােত হত্যা কের । পাবনা শহেরর
প্রিসদ্ধ িমষ্িটর েদাকান বলাকা সুইেটর মািলক েকাবাদ আলী িময়ার
অপরাধ িতিন িছেলন মুক্িতেযাদ্ধােদর িপতা। আওয়ামী লীেগর সমর্থক
হওয়ার অপরােধ দাপুিনয়া ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান েতারাব আলীেক রাধানগর
যুগীপাড়ায় নক্সালবািহনীর ক্যাম্েপ হত্যা করা হয়। রাধানগর মক্তব
স্কুেলর সামেন খুন করা হয় েসালায়মান েদাকানদারেক। শেব বরােতর
রােত হত্যা করা হয় রাধানগর ডাকবাংলা পাড়ার বীর মুক্িতেযাদ্ধা
িমজানুর রহমান তরুন এবং বীর মুক্িতেযাদ্ধা েমািমনুর রহমান বরুেনর
েছাট ভাই হািফজুর রহমান বুলগানীেক। শহীদ বুলগানী িছল ভারতীয়
প্রিশক্ষনপ্রাপ্ত ১৪ বছর বয়সী িকেশার মুক্িতেযাদ্ধা। তাঁেক শেব
বরােতর িদন মক্তব স্কুেলর সামেন েথেক িচহ্িনত নক্সালরা ধের
যুগীপাড়া নক্সালবািহনীর ক্যাম্েপ িনেয় জবাই কের খন্িডত মস্তক
তৃপ্িত িনলয় েহােটেলর সামেন েরেখ েদয়। শালগাড়ীয়া ও িশবরামপুর
েথেক পাবনা েজলা ছাত্রলীেগর সােবক সভাপিত রিবউল ইসলাম এবং বীর
মুক্িতেযাদ্ধা আজােদর েছাট ভাই িকেশার জিন এবং তার বন্ধু
শামসুলেক ধের এেন জবাই কের হত্যা করার পর খন্িডত মস্তক বরশীর
সােথ ঝুিলেয় রাখা হেয়িছল। পাবনা পাওয়ার হাউজ পাড়ায় িকেশার িশলু
এবং মািনকেক একই ভােব গলা েকেট হত্যা করা হেয়িছল। তােদর অপরাধ
হেলা ওেদর বাবা আওয়ামী লীেগর সমর্থক িছেলন। পাবনায় নক্সালেদর
ক্যাম্পগুিলেত শত শত মানুষেক িনর্যাতন, হত্যা এবং গুম করা হেয়েছ।

শািনর িদয়াড় যুদ্ধ িনেয় েলখায় অপ্রাসঙ্িগক অেনক কথা উল্েলখ করেত
হেয়েছ। যুদ্ধ িবষেয় আেরকটু আেলাকপাত করেত চাই। পাবনা শহর েথেক
৭/৮ িকেলািমটার পশ্িচম দক্িষণ িদেক েহমােয়তপুর ইউিনয়েন শািনর
িদয়াড় গ্রাম অবস্িথত। েয গ্রামিট হেলা নক্সােলর প্রধান েনতা িটপু
িবশ্বােসর বাড়ী। পােশর গ্রাম কৃষ্ণ িদয়াড়, িনয়ামতুল্লাহপুর এবং
চক নািজরপুর হেলা নক্সাল অধ্যুিষত এলাকা। এর উত্তর পশ্িচেম
িতনগাছা, িটকুরী, শাহা িদয়াড়, দাপুিনয়া হাট পর্যন্ত িছল নক্সাল
এলাকা। েসখানকার েনতৃত্েব িছেলন রতন িবশ্বােসর িতন েছেল েগালজার
িবশ্বাস, কােশম িবশ্বাস এবং মান্নান িবশ্বাস। এই অংশটুকু বাদ
িদেল পাবনার পশ্িচম অঞ্চেল নািজরপুর, চর কাতরা, গড়গিড়, মাধপুর,
েখাকড়া গ্রামগুিল িছল মুক্িতেযাদ্ধােদর িনয়ন্ত্রেণ। অক্েটাবেরর

েশেষ এবং নেভম্বর মােসর প্রথমার্েধ ভারতীয় প্রিশক্ষনপ্রাপ্ত
মুক্িতেযাদ্ধােদর অগ্রগামী প্রথম দল ঐ এলাকায় অবস্থান িনেল
নক্সালবািহনীর
সােথ
েছাট
েছাট
েবশ
কেয়কিট
যুদ্ধ
হয়।
মুক্িতেযাদ্ধারা দাপুিনয়া হােট অপােরশন কের েবশ িকছু নক্সালেক
হত্যা কের। িটকরী গ্রােম নক্সালেদর আস্তানায় হামলা করেল তােদর
সােথ যুদ্ধ শুরু হয়। ১০ নেভম্বর িটকরী যুদ্েধ বীর মুক্িতেযাদ্ধা
মহরম আলী, বীর মুক্িতেযাদ্ধা ছানা, বীর মুক্িতেযাদ্ধা আিতয়ার,
সহেযাগী মুক্িতেযাদ্ধা জয়নাল িনহত হন। নক্সাল এবং পািকস্তানী
ৈসন্যরা কেয়কদফা মুক্িতেযাদ্ধােদর ঘািট িহেসেব পিরিচত মাধপুর
গ্রােম হামলা কের এবং অেনকেক হত্যা কের।

নেভম্বর মােসর েশষ সপ্তােহ রিফকুল ইসলাম বকুেলর েনতৃত্েব
মুিজববািহনীর একদল মুক্িতেযাদ্ধা ভারত েথেক পাবনায় চর কাতরা ও
গড়গিড় এেস উপস্িথত হয়। ঐ একই সমেয় মকবুল েহােসন সন্টুর েনতৃত্েব
প্রায় শতািধক এফ,এফ এেস েপৗঁছান। বীর মুক্িতেযাদ্ধা রিফকুল ইসলাম
বকুল িসদ্ধান্ত েনন, মুক্িতেযাদ্ধােদর একিট িবরাট দল িনেয় শািনর
িদয়াড় নক্সালবািহনীর ঘািটেত আক্রমণ করেবন। েসই েমাতােবক পাবনা
এবং ঈশ্বরদীর প্রায় চার শতািধক মুিজববািহনী ও এফ,এফ সদস্যেক
একত্িরত কেরন। ২৭ নেভম্বর িদবাগত রােত চর কাতরা গ্রােমর শিফ
উদ্িদন (পাবনা ষ্টার েহােটেলর মািলক), আব্দুল হাই এবং ঐ এলাকার
জিফর মািলথােদর বাড়ীেত ৈবঠক অনুষ্িঠত হয়। েভাররােত নক্সালেদর
ঘািটেত আক্রমণ করার িসদ্ধান্ত হয়। েসই েমাতােবক রিফকুল ইসলাম
বকুেলর পিরচালনায় এবং জাহাঙ্গীর আলম েসিলম এবং ফজলুল হক মন্টুর
েনতৃত্েব যুদ্ধ পিরচািলত হয়। মুক্িতেযাদ্ধারা েভাররােত শািনর
িদয়াড় গ্রােমর চারপাশ িঘের েফেল। মুক্িতেযাদ্ধারা কৃষ্ণ িদয়াড়,
িনয়ামতুল্লাহপুর, চর নািজরপুর িঘের েফেল সকাল েথেক ফায়ার শুরু
কের। ভারী অস্ত্র িনেয় গুিলবর্ষণ শুরু হেল পাবনা শহর েথেক িবপুল
পিরমান পািকস্তানী ৈসন্য এেস নক্সাল বািহনীর সােথ েযাগ েদয়।
প্রায় ২/৩ ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ চলাকােল মুক্িতেযাদ্ধােদর পক্েষর
গ্রুপ
কমান্ডার
বীর
মুক্িতেযাদ্ধা
জাহাঙ্গীর
আলম
েসিলম
ঘটনাস্থেলই িনহত হন। গুরুতর আহত হন, বীর মুক্িতেযাদ্ধা আবদুল
হািমদ সহ একািধক েযাদ্ধা। একপর্যােয় আহত মুক্িতেযাদ্ধা আবদুল
হািমদেক িনেয় িপছু হটেল পিথমধ্েয েসও মৃত্যুবরন কেরন। উক্ত
যুদ্েধ পাবনার বীর মুক্িতেযাদ্ধা দুলাল এবং শিরয়ত সহ প্রায় ৮/১০
জন মুক্িতেযাদ্ধা গুিলিবদ্ধ হয়। উক্ত যুদ্েধ মুক্িতেযাদ্ধােদর
পক্েষ দুইজন শহীদ হন। অপর পক্েষ প্রায় ২০ জন নক্সাল িনহত হেয়িছল

।

পাবনার ঐিতহািসক শািনর িদয়াড় যুদ্েধ অংশ েনওয়া উল্েলখেযাগ্য
মুক্িতেযাদ্ধারা হেলন, রিফকুল ইসলাম বকুল, মকবুল েহােসন সন্টু,
েমাখেলছুর রহমান মুকুল, ইমদাদ েহােসন ভুলু, ফজলুল হক মন্টু,
জাহাঙ্গীর আলম েসিলম ( শহীদ), আবদুল হািমদ ( শহীদ), আবুল কালাম
আজাদ বাবু, েমেছর আলী, আব্দুর রিহম পাকন, সাইফুল আলম বাবলু,
িসদ্িদকুর রহমান, আওরঙ্গেজব বাবলু, হািববুর রহমান হািবব, আব্দুল
হাই মঞ্জু, মান্নাফ মািলথা, আজাদ, খসরু, ৈবরাম খান, মুন্নু,
বুদু, সােরায়ার, এবং ঈশ্বরদী উপেজলার কাজী সদরুল হক সুধা,
খায়রুজ্জামান বাবু, নুরুজ্জামান িবশ্বাস, িসরাজুল ইসলাম মন্টু,
মিতউর রহমান কিচ, আব্দুল খােলক, আব্দুর রিহম িতনু, চান্না মন্ডল,
আজাদ িবশ্বাস প্রমুখ।

মহান

মুক্িতযুদ্েধ

িবজয়

অর্জেনর

ঊষালগ্েন

এই

যুদ্েধর

মাত্র

চারিদন পর ১ িডেসম্বর পািকস্তান েসনাবািহনী এবং নক্সালবািহনী
েযৗথ অিভযান চািলেয় শািনর িদয়াড় সংলগ্ন নািজরপুর গ্রােম অিভযান
চািলেয় ৬২ জন িনরীহ মানুষেক ধের এেন লাইন কের দাঁড় কিরেয়
িনর্মমভােব হত্যা কেরিছল। েসকথা আজ হয়েতা অেনেকর মেন নাই। তেব
িনশ্চয় মেন আেছ িনর্মম হত্যাকান্েডর িশকার েসই ৬২ জন শহীেদর
পিরবার। এখেনা েসই দুঃসহ স্মৃিতেক তাঁরা ভুলেত পােরিন।
(েশষ)
েলখক পিরিচিত –
আিমরুল ইসলাম রাঙা
রাধানগর মজুমদার পাড়া
পাবনা।
২২ েসপ্েটম্বর ২০২০

