বাউশগাড়ী-েডমরা গণহত্যা িদবেস
মুক্িতেযাদ্ধােদর স্বস্িত

েডমরা শহীদ স্মৃিত েসৗধ
পাবনা েজলা প্রিতিনিধ : পাবনার বাউশগাড়ী-েডমড়া গণহত্যা িদবস আজ
১৪ েম। ১৯৭১ সােলর এই িদেন পািকস্তািন হানাদার বািহনী ও তােদর
েদাসর রাজাকাররা পাবনার ফিরদপুর উপেজলা সদেরর েডমড়া ও সাঁিথয়া
উপেজলার বাউশগাড়ী গ্রােমর প্রায় সােড় ৮০০ িনরস্ত্র মানুষেক
হত্যার পর গণকবর েদয়। একই িদন এই এলাকার ৩০-৪০ জন নারীেক ধর্ষণ
করা হয়।
মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয় ১৯৭১ সােলর আলবদরপ্রধান এবং পরবর্তী
সমেয়র জামায়ােত ইসলামীর আিমর মিতউর রহমান িনজামীর মৃত্যুদণ্ডােদশ
কার্যকর হওয়ায় এবার এ িদবেস স্বস্িত প্রকাশ কেরেছন মুক্িতেযাদ্ধা
ও শহীদেদর পিরবােরর সদস্যরা।
িনজামীর িবরুদ্েধ বুদ্িধজীবী হত্যাকাণ্ড এবং হত্যা-গণহত্যাসহ
সুিপিরয়র েরসপন্িসিবিলিটর (ঊর্ধ্বতন েনতৃত্েবর দায়) েমাট ১৬িট
মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযাগ আনা হয়। এর মধ্েয আটিট, অর্থাৎ ১,
২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ১৬ নম্বর অিভেযাগ প্রমািণত হয় ট্রাইব্যুনােলর
রােয়। বাউশগাড়ী ও েডমড়ার হত্যা ও ধর্ষেণর ঘটনািট িছল ২ নম্বর
অিভেযাগ।
রাজধানীর েকন্দ্রীয় কারাগাের ১০ েম িদবাগত রাত ১২টা ১০ িমিনেট
িনজামীেক ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ডােদশ কার্যকর করা হয়।
স্থানীয় মুক্িতেযাদ্ধারা জানান, ১৯৭১ সােলর ১২ েম পাবনা সদর ও
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রাজাকাররা। এরপর ১৪ েম রাজাকারেদর সহায়তায় পািকস্তািন হানাদার
বািহনী েডমড়া ও বাউশগাড়ীেত িনরস্ত্র গ্রামবাসীেদর হত্যা কের
গণকবর েদয়। িদবসিট পালন উপলক্েষ স্থানীয় মুক্িতেযাদ্ধারা
কর্মসূিচ গ্রহণ কের আসেছন।
েডমড়া গ্রােমর বািসন্দা রণিজৎ কুমার পাল বেলন, ‘আমার ঠাকুরদাদা,
বাবা, কাকাসহ পিরবােরর সাতজনেক হত্যা কেরিছল পািকস্তািন হানাদার
বািহনী ও তােদর েদাসররা। িনজামীর ফাঁিস কার্যকর হওয়ায় েডমরা বাউশগাড়ীর মানুষ এখন শান্িত পাচ্েছ।’
ধুলাউিড় গ্রােমর শহীদ ডা. আবদুল আউয়ােলর েছেল িলয়াকত আলী বেলন,
‘আিম আমার বাবার হত্যার সিঠক িবচার েপেয়িছ। একজন যুদ্ধাপরাধীর
রায় কার্যকর করায় আমরা আনন্িদত।’
বাউশগাড়ী গ্রােমর িনজামীর মামলার বাদীপক্েষর সাক্ষী জালাল উদ্িদন
(৭০) বেলন, ‘িনজামীর িবচার হেয়েছ। দ্রুত রায় কার্যকর হেয়েছ। আমরা
এখন কলঙ্কমুক্ত।’
পাবনা েজলা মুক্িতেযাদ্ধা সংসেদর কমান্ডার ও িনজামীর যুদ্ধাপরাধ
মামলার অন্যতম সাক্ষী হািববুর রহমান হািবব বেলন, ‘মানবতািবেরাধী
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মৃত্যুদণ্ডােদশ কার্যকর হওয়ায় আমরা খুিশ। এ ফাঁিস আমােদর
প্রত্যািশত িছল। েডমরা ও বাউশগাড়ী গণহত্যা মামলায় সব আদালত ও সব
রােয় িনজামীর ফাঁিস কার্যকর হেয়েছ।
কলঙ্কমুক্তভােব শহীদেদর স্মরণ করব।’
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