সাঁিথয়া হানাদার মুক্ত িদবস আজ
সাঁিথয়া প্রিতিনিধ : আজ ৯ িডেসম্বর পাবনার সাঁিথয়া হানাদার মুক্ত
িদবস আজ। ১৯৭১ সােলর এ িদেন থানার নন্দনপুর ও েজাড়গাছায় পাক
েসনােদর সঙ্েগ মুক্িতেযাদ্ধােদর সম্মুখযুদ্েধর পর সাঁিথয়া থানা
সম্পূর্ণভােব পািকস্থানী হানাদার মুক্ত হেয়িছল।

প্রবীণ মুক্িতেযাদ্ধারা জানান, ১৯৭১ সােলর ৭ মার্চ েরসেকার্স
ময়দােন বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর আহ্বােন সাড়া িদেয় তৎকালীন
জাতীয় পিরষদ সদস্য ও আ.লীগ েনতা অধ্যাপক আবু সাইিয়েদর িনর্েদেশ
সাঁিথয়া হাইস্কুেলর তৎকালীন িশক্ষক রুস্তম আলী, েতাফাজ্জল
েহােসন, কাশীনাথপুর হাইস্কুেলর িশক্ষক আেয়জ উদ্িদনসহ িবিশষ্ট
ব্যক্িতরা এলাকার ছাত্র সমাজ ও যুব তরণেদর মুক্িতযুদ্েধ
অংশগ্রহেণর প্রস্তুিত িনেত উদ্বুদ্ধ করেত থােকন।

যুদ্ধ অিনবার্য এটা আঁচ করেত েপের এলাকার ছাত্র যুব তরুণরাও
সংগিঠত হেত থােকন। সাঁিথয়া হাইস্কুল মােঠ তারা প্রিশক্ষণ িনেত
শুরু কেরন। েসনাসদস্য কাজী েমাসেলম উদ্িদন মুক্িতেযাদ্ধােদর
প্রিশক্ষণ েদন।

১৯৭১ সােলর ২৭ মার্চ সাঁিথয়া পশু হাসপাতাল প্রাঙ্গেণ যুদ্ধকালীন
কমান্ডার িনজাম উদ্িদন, রািবর ছাত্র েনতা ফজলুল হক, মকবুল েহােসন
মুকুল, েলাকমান েহােসন, েরজাউল কিরম, আলতাব েহােসন, আবু মুসা,
আবু হািনফ, েমাসেলম উদ্িদন, েতাফাজ্জল েহােসন, আব্দুল ওহাব,
েসাহরাব, রউফ, মিতনসহ যুব তরুেণরা বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন কের
আনুষ্ঠািনকভােব যুদ্েধ অংশগ্রহণ কেরন।
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সম্মুখযুদ্েধ বীরমুক্িতেযাদ্ধা ফজলুল হক, নজরুল ইসলাম (চাদু),
আব্দুস সামাদ, দারা েহােসন, শাহজাহান আলীসহ অসংখ্য িনরীহ মানুষ
শহীদ হন।

সাঁিথয়ার সংগ্রামী জনতা ১৯৭১ সােলর ২৭ মার্চ সাঁিথয়া থানা আক্রমণ
কের অস্ত্র লুট কের েনয় এবং পশু হাসপাতাল চত্বের আমগাছ তলায়
বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন কের। ১৯ এপ্িরল সাঁিথয়ার পাইকরহািটর
ডাব বাগন (শহীদ নগর) যুদ্েধ পাক বািহনীর সঙ্েগ সম্মুখযুদ্েধ অংশ
েনয়
মুক্িতেযাদ্ধা,
পুিলশ
ও
িবিডআর।
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মুক্িতেযাদ্ধাসহ প্রায় দু’শ িনরীহ গ্রামবাসী শহীদ হন।

২৬ েসপ্েটম্বর সাঁিথয়ার মুক্িতেযাদ্ধারা সাঁিথয়া হাইস্কুেল
অবস্িথত রাজাকার ক্যাম্েপ হামলা চািলেয় ৯ জন রাজাকারেক হত্যা কের
এবং অেনক অস্ত্র উদ্ধার কের। সাঁিথয়ার গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয় ৯
নেভম্বর, পার্শ্ববর্তী ফিরদপুর উপেজলার কািলয়ানী গ্রােম। ওই
যুদ্েধ সাঁিথয়ার ৭ জন মুক্িতেযাদ্ধা শহীদ হন।

সাঁিথয়ায় সবেচেয় নারকীয় ও েবদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড সংগিঠত হয় ২৭
নেভম্বর ধুলাউড়ীেত। ওই িদন পাকেসনারা বািড়-ঘর জালােনা ছাড়া রােতর
অন্ধকাের পুেরা গ্রাম িঘের েফেল মুক্িতেযাদ্ধাসহ প্রায় ১’শ জন
গ্রামবাসীেক পুিড়েয়, গুিল কের ও েবয়েনট িদেয় খুঁিচেয় হত্যা কের।

৮ িডেসম্বর সকােল সাঁিথয়ার প্রায় ৪’শ মুক্িতেযাদ্ধা সমেবত হেয়
সাঁিথয়া থানায় আনুষ্ঠািনকভােব স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন
কের। পরিদন ৯ িডেসম্বর পুনরায় পাকেসনারা সাঁিথয়া প্রেবেশর েচষ্টা
কের। িকন্তু মুক্িতেযাদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ চালােল িটকেত না েপের
পাকেসনারা িপছু হেট পাবনা চেল যায়। এভােব ৯ িডেসম্বর সাঁিথয়া
থানা হানাদার মুক্ত হয়।

