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ভাসানী-বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ও সংহতি 

এম. গ ালাম গমাস্তফা ভুইয়া 

 

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গঙ্গ মজলুম জনঙ্গনিা মওলানা আবদুল হাতমদ খান ভাসানীর পারস্পতরর্ গবাঝাপড়া অটুট তিল। রাজননতির্ মিপার্ কর্য র্ার্ার পরও 

যাঙ্গর্ বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমান তপতৃতুল্য সম্মান র্রঙ্গিন। মওলানা ভাসানীও বঙ্গবন্ধুঙ্গর্ সন্তানতুল্য গেহ র্রঙ্গিন। ১৯৫৭ সাঙ্গল রাজননতির্ 

মিপার্ কঙ্গর্যর র্ারঙ্গে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লী  িযা  র্রঙ্গলও সত্তঙ্গরর তনব কাচন বজকন ও পরবিী সমঙ্গয় মুতিযুদ্ধ শুরু পয কন্ত ইতিহাস 

তবঙ্গেষে র্রঙ্গল এর্টি তবষয় স্পষ্ট হঙ্গয় ওঙ্গে গয, স্বাধীন বাংলাঙ্গদে প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অকুণ্ঠ সমর্ কর্ তিঙ্গলন তিতন। ১৯৭১ সাঙ্গলর ৭ মাঙ্গচ ক 

বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমাঙ্গনর ঐতিহাতসর্ ভাষঙ্গের পর ১১ মাচ ক টাঙ্গাইঙ্গল তবন্দুবাতসনী হাই স্কুল মাঙ্গে অনুতষ্ঠি জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা 

আবদুল হাতমদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু গ াতষি স্বাধীনিা সংগ্রাঙ্গমর প্রতি পূে ক সমর্ কন গ াষো র্ঙ্গর বঙ্গলন, গেখ মুতজবুর রহমান সাি গর্াটি বাঙাতলর 

গনিা। গনিার তনঙ্গদ কে পালন র্রুন। 

 

স্বাধীন বাংলাঙ্গদঙ্গে রাঙ্গের েীষ কস্থাঙ্গন অতধতষ্ঠি হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমাঙ্গনর র্াঙ্গি মওলানা ভাসানী গুরুর মঙ্গিা পরম শ্রদ্ধার পা্ 

তিঙ্গলন। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক তনঙ্গয় বঙ্গবন্ধুর এর্ান্ত সতচব মতসউর রহমান ১৫ আ স্ট, ২০১৫ দদতনর্ র্াঙ্গলর র্ঙ্গণ্ঠ তলঙ্গখঙ্গিন, 

মওলানা ভাসানীর অনুঙ্গরাধ র্খনও উঙ্গপক্ষা র্রা হঙ্গিা না। এর্বার বঙ্গবন্ধুঙ্গর্ তিতন তচঠি তলখঙ্গলন, িাঁর ওষুঙ্গধর দরর্ার। র্াইল্যান্ড বা 

তসঙ্গাপুঙ্গর  গচষ্টা র্ঙ্গর আমরা ব্যর্ ক হই। যুিরাঙ্গে বাংলাঙ্গদঙ্গের প্রতিতনতধ যাঁরা তিঙ্গলন, িাঁঙ্গদর বঙ্গবন্ধু অনুঙ্গরাধ জানাঙ্গল িাঁরা ওষুধটি পাোন। 

মওলানা ভাসানীঙ্গর্ সঙ্গন্তাঙ্গষ গসই ওষুধ গপ ৌঁঙ্গি গদওয়া হয়।  

 

১৯৭৪ সাঙ্গলর ১৪ এতপ্রল ভাসানী পল্টঙ্গন এর্ মহাসমাঙ্গবঙ্গের ডার্ গদন। পঙ্গর এর্টি তমতিল তনঙ্গয় রােপতির র্ায কালয় গ রাওঙ্গয়র জন্য 

বঙ্গভবঙ্গনর তদঙ্গর্ যা্া শুরু র্ঙ্গরন। খবর শুঙ্গন রােপতি গেখ মুতজবুর রহমান রাস্তায় চঙ্গল আঙ্গসন। তমতিল র্াঙ্গি আসঙ্গিই বঙ্গবন্ধু মওলানা 

ভাসানীর পা ছৌঁঙ্গয় সালাম র্রঙ্গলন। এ দৃশ্য গদঙ্গখ হাজার হাজার তমতিলর্ারী জনিা হিভম্ব। বঙ্গবন্ধু িাঁর 'হুজুর' ও র্ঙ্গয়র্জন গনিাঙ্গর্ সম্মান 

গদতখঙ্গয় গভিঙ্গর তনঙ্গয় গ ঙ্গলন। হুজুরঙ্গর্ ধঙ্গর ধঙ্গর তনঙ্গলন। গভিঙ্গর বতসঙ্গয় তমতষ্টমুখ র্রাঙ্গলন। সাতব কর্ পতরতস্থতি হুজুঙ্গরর সামঙ্গন তুঙ্গল ধরঙ্গলন। 

হুজুর তর্ছ পরামে ক তদঙ্গয় তবদায় তনঙ্গলন। 

 

মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির্র্া তনঙ্গয় ইতিহাঙ্গস এমন বহু  টনা রঙ্গয়ঙ্গি। বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমানঙ্গর্ মওলানা পু্সম গেহ র্রঙ্গিন। 

তিতন তনঙ্গজই বঙ্গলঙ্গিন, 'আমার রাজননতির্ জীবঙ্গন অঙ্গনর্ গসঙ্গেটাতর এঙ্গসঙ্গি, তর্ন্তু মুতজবঙ্গরর মঙ্গিা গযাগ্য গসঙ্গেটাতর অন্য র্াউঙ্গর্ পাইতন।' 

উঙ্গেখ্য, মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীঙ্গ র সভাপতি র্ার্ার্াঙ্গল বঙ্গবন্ধু িাঁর সাধারে সম্পাদর্ তিঙ্গলন। বঙ্গবন্ধু মওলানাঙ্গর্ খুবই শ্রদ্ধা র্রঙ্গিন। 

তিতন বাংলাঙ্গদঙ্গের রােপতি ও প্রধানমন্ত্রী র্ার্ার্ালীন প্রায়ই গর্াঙ্গনা তনরাপত্তারক্ষী িাড়াই শুধু  াতড়র ড্রাইভারঙ্গর্ সঙ্গঙ্গ তনঙ্গয় রাঙ্গির অন্ধর্াঙ্গর 

মওলানার সঙ্গঙ্গ সাক্ষাৎ র্রঙ্গি গযঙ্গিন। গস খবর িৎর্ালীন আওয়ামী লীঙ্গ র অঙ্গনর্ গনিাই জানঙ্গিন না।  

 

১৯৭৫ সাঙ্গলর ১৫ আ স্ট বঙ্গবন্ধুঙ্গর্ িাঁর পতরবাঙ্গরর অতধর্াংে সদস্যসহ তনম কমভাঙ্গব হিযা র্রা হয়। িখন মওলানা ভাসানী খুবই গেঁঙ্গদঙ্গিন। 

তিতন ওইতদন বারবার বঙ্গলঙ্গিন, 'সব গেষ হঙ্গয় গ ল!' তিতন এি দুুঃখ গপঙ্গয়তিঙ্গলন গয, ওইতদন গর্াঙ্গনাতর্ছই খানতন; র্ারও সঙ্গঙ্গ সাক্ষাৎও 

র্ঙ্গরনতন। 

 

স্বাধীন বাংলাঙ্গদঙ্গে প্রর্াঙ্গশ্য তবঙ্গরাতধিা সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী এবং পরবিীর্াঙ্গল রােপতি গেখ মুতজঙ্গবর সঙ্গঙ্গ মওলানা ভাসানীর ব্যতি ি সম্পঙ্গর্কর 

গর্াঙ্গনা অবনতি  ঙ্গটতন। মওলানা ভাসানী-বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গঙ্গ চমৎর্ার এর্টি  টনা বে কনা র্ঙ্গরঙ্গিন বঙ্গবীর র্াঙ্গদর তসতির্ী বীরউত্তম। 

'ভাসানীঙ্গর্ গযমন গজঙ্গনতি' গ্রঙ্গে তিতন তলঙ্গখঙ্গিন (পৃ. ৭৮) :" ভন করঙ্গদর নাম গ াষোর তিন-চার তদন আঙ্গ  সন্ধযা সাঙ্গড় সািটার তদঙ্গর্  েভবঙ্গন 

গ তি। গদতখ বঙ্গবন্ধু গবর হঙ্গেন। গদঙ্গখই তজঙ্গেস র্রঙ্গলন, 'গর্াঙ্গনা র্াজ আঙ্গি নাতর্?' বললাম, 'না, এমতনই আপনাঙ্গর্ গদখঙ্গি এঙ্গসতিলাম।' 

বঙ্গবন্ধু আর র্যাঙ্গেন মনসুর আলী এর্টা টঙ্গয়াটা  াতড়ঙ্গি উেঙ্গলন। সাধারেি বাতড়ঙ্গি গফরার সময় তিতন মাতস কতডঙ্গস গফঙ্গরন এবং এর্া। আতম 

ভাবলাম, বঙ্গবন্ধুর তপছ তপছ িাঁর বাতড় পয কন্ত ত ঙ্গয় বাসায় তফরব। ওমা!  েভবঙ্গনর গ ট গিঙ্গড়  াতড় ডাঙ্গন না ত ঙ্গয় বাঁঙ্গয় গমাড় তনল। আমরাও 

তপছ তনলাম। ভাবলাম, অন্য গর্ার্াও যাঙ্গবন। ফাম কঙ্গ ট গর্ঙ্গর্ েহঙ্গরর তদঙ্গর্ না ত ঙ্গয় বাঁঙ্গয় গমাড় তনঙ্গলা। আমরাও তপছ তনলাম। ভাবলাম, অন্য 

গর্ার্াও যাঙ্গবন। ফাম কঙ্গ ট গর্ঙ্গর্ েহঙ্গরর তদঙ্গর্ না ত ঙ্গয়  াতড় ঘুরল টাঙ্গাইঙ্গলর তদঙ্গর্। অঙ্গনর্টা দূরত্ব বজায় গরঙ্গখ আমরা যখন গচ রাস্তা পয কন্ত 

এলাম, িখনও বুঝঙ্গি পাতরতন- যাঙ্গেন গর্ার্ায়। গচ রাস্তায় এঙ্গস পঙ্গর বুঝলাম, টাঙ্গাইল যাঙ্গেন। সতিযই িাই। উতন সঙ্গন্তাষ গ ঙ্গলন। বাতড়র 

সামঙ্গন ত ঙ্গয়  াতড় দাঁড়াল। বঙ্গবন্ধু ও মনসুর ভাই হুজুঙ্গরর  ঙ্গর গ ঙ্গলন। আতম প্রায় তিনে'  জ গপিঙ্গন রাস্তা গর্ঙ্গর্ দূঙ্গর  াতড় তনঙ্গয় দাঁতড়ঙ্গয় 

রইলাম। খুব সম্ভবি িাঙ্গদর তমতনট চতেঙ্গের্ আলাপ হঙ্গলা। আবার ছটঙ্গলন ঢার্ার তদঙ্গর্।"  



 

স্বাধীনিা যুঙ্গদ্ধ ঝাঁতপঙ্গয় পড়ায় িৎপর মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সাঙ্গলর তনব কাচন বজকন র্রায় ১৬৯টির মঙ্গে ১৬৭টি আসঙ্গন তজঙ্গি তনরংকুে 

সংখ্যা তরষ্ঠিা অজকঙ্গনর মােঙ্গম সবঙ্গচঙ্গয় গবতে লাভবান হঙ্গয়তিল আওয়ামী লী । ওই তনব কাচন গর্ঙ্গর্ স্বাধীনিা যুঙ্গদ্ধর সূচনা পয কন্ত সমঙ্গয় গেখ 

মুতজঙ্গবর প্রতি মওলানা ভাসানীর 'সমর্ কন' গদওয়ার এই গর্ েলঙ্গর্ 'রীতিমঙ্গিা মাস্টার গরার্' তহঙ্গসঙ্গবও অতভতহি র্রা হঙ্গয়ঙ্গি। এরই 

ধারাবাতহর্িায় ১৯৭১ সাঙ্গলর ৩ মাচ ক গর্ঙ্গর্ অনুঙ্গষ্ঠয় জািীয় পতরষঙ্গদর অতধঙ্গবেন স্থত ি র্রার প্রতিবাঙ্গদ আরও এর্বার স্বাধীনিা সংগ্রাঙ্গমর 

আহ্বান জাতনঙ্গয় বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমাঙ্গনর পাঙ্গে দাঁতড়ঙ্গয়তিঙ্গলন মওলানা ভাসানী।  

 

বঙ্গবন্ধুঙ্গর্ সপতরবাঙ্গর হিযার গোঙ্গর্র মাস আ স্ট এঙ্গলই গদঙ্গে তর্ছ চাটুর্ার মুতজব-বন্দনার আড়াঙ্গল ইতিহাস তবকৃতির প্রতিঙ্গযাত িায় তলপ্ত হয়, 

যা আজঙ্গর্র ও ভতবষ্যৎ প্রজন্মঙ্গর্ তবভ্রান্ত র্ঙ্গর। এসব চাটুর্ার তর্ছটা ঘুতরঙ্গয় হঙ্গলও সুঙ্গর্ েঙ্গল ১৫ আ ঙ্গস্টর হিযার্াঙ্গের সঙ্গঙ্গ মওলানা 

ভাসানীঙ্গর্ জতড়ি র্রার অপঙ্গচষ্টায় তলপ্ত র্াঙ্গর্। িারা র্খনও র্খনও বঙ্গল র্াঙ্গর্, মওলানা ভাসানী নাতর্ খন্দর্ার গমােিাঙ্গর্র সরর্ারঙ্গর্ 

সমর্ কন জাতনঙ্গয়তিঙ্গলন এবং হিযার্াঙ্গের তবরুঙ্গদ্ধ গর্াঙ্গনা প্রতিবাদ জানানতন। অর্চ সিয হঙ্গলা, খন্দর্ার গমােিাঙ্গর্র পক্ষ গর্ঙ্গর্ িাঁর র্াঙ্গি দূি 

পাোঙ্গনা হঙ্গয়তিল িার সরর্ারঙ্গর্ সমর্ কন র্ঙ্গর এর্টি গস্টটঙ্গমন্ট গদওয়ার জন্য। তর্ন্তু মওলানা িার প্রস্তাব সরাসতর নার্চ র্ঙ্গর গদন। 

বাংলাঙ্গদঙ্গের অঙ্গনর্ রাজনীতিতবদ মওলানাঙ্গর্ ব্যবহার র্রার গচষ্টা র্রঙ্গিন। তর্ন্তু মওলানা সবার চালাতর্ বুঝঙ্গি পারঙ্গিন। 

 

মঙ্গন রাখঙ্গি হঙ্গব, মওলানা ভাসানী গর্াঙ্গনা সাধারে গনিা তিঙ্গলন না। প্রায় ৮০ বিঙ্গরর সুদী ক রাজননতির্ জীবঙ্গনর প্রতিটি পয কাঙ্গয় তিতন তনঙ্গজর 

গদে ও জন ঙ্গের অতধর্ার আদাঙ্গয়র লড়াই-সংগ্রাম র্ঙ্গরঙ্গিন আপসহীন ভূতমর্ায় গর্ঙ্গর্। বাংলাঙ্গদঙ্গের প্রায় সব রাজননতির্ দলই গর্াঙ্গনা না 

গর্াঙ্গনাভাঙ্গব মওলানা ভাসানীর র্াঙ্গি ঋেী। বাংলাঙ্গদঙ্গের স্থপতি বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমাঙ্গনর অনুপতস্থতিঙ্গি  ঠিি প্রবাসী মুতজবন র 

সরর্ারঙ্গর্ সং াি ও অননঙ্গর্যর অশুভ পতরেতি গর্ঙ্গর্ রক্ষা র্রা এবং স্বাধীনিা যুদ্ধঙ্গর্ ঐর্যবদ্ধভাঙ্গব এত ঙ্গয় গনওয়াও তিল মওলানা ভাসানীর 

প্রধান অবদান। তিতন  

 

তিঙ্গলন মুতজবন র সরর্ার  ঠিি উপঙ্গদষ্টা পতরষঙ্গদর গচয়ারম্যান। 

 

বঙ্গবন্ধু গেখ মুতজবুর রহমান প্রঙ্গে মজলুম জনঙ্গনিা মওলানা ভাসানীর অবস্থানঙ্গর্ যারা তবিতর্কি র্রঙ্গি চায় বা র্রঙ্গি, িারা মূলি মুতিযুঙ্গদ্ধর 

গচিনার পতরপতে। িারা মওলানা ভাসানীর অনুসারী ও বঙ্গবন্ধুর অনুসারীঙ্গদর মঙ্গে সম্পঙ্গর্কর অবনতি  টিঙ্গয় গ ালা পাতনঙ্গি মাি তের্ার র্রঙ্গি 

চায়। িারা মুতিযুঙ্গদ্ধর পঙ্গক্ষর ও গচিনার পঙ্গক্ষর েতিঙ্গর্ তবভি গরঙ্গখ তনঙ্গজঙ্গদর ও সাম্রাজযবাদী েতির স্বার্ ক রক্ষা র্রঙ্গি চায়। মঙ্গন রাখঙ্গি 

হঙ্গব, ভাসানী-মুতজঙ্গবর সম্পর্ক প্রসঙ্গঙ্গ যাঙ্গদর সামান্যও ধারো রঙ্গয়ঙ্গি, িাঁরা তনশ্চয় এর্বাঙ্গর্য স্বীর্ার র্রঙ্গবন, 'পুঙ্গ্র মঙ্গিা' তপ্রয় গেখ মুতজবুর 

রহমানঙ্গর্ ভাঙ্গলাবাসঙ্গিন মওলানা ভাসানী।  

 

প্রসঙ্গেঙ্গম প্রধানমন্ত্রী গেখ হাতসনার সঙ্গঙ্গ ২০১৮ সাঙ্গলর ২ নঙ্গভম্বর অনুতষ্ঠি সংলাঙ্গপর তর্ছ র্র্া উঙ্গেখ র্রঙ্গি চাই। গসতদন আতম মওলানা 

ভাসানী সম্পঙ্গর্ক তর্ছ র্র্া বলঙ্গল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তঙ্গর বঙ্গলতিঙ্গলন, মওলানা ভাসানী মহান গনিা। তিতন আমাঙ্গদর সবার শ্রদ্ধার। িাঁর 

অময কাদা র্রা র্ারও উতচি হঙ্গব না। ১৯৯৭ সাঙ্গলর ১৭ নঙ্গভম্বর মওলানা ভাসানীর মৃতুয তদবস উপলঙ্গক্ষ গদওয়া বােীঙ্গি প্রধানমন্ত্রী গেখ হাতসনা 

বঙ্গলতিঙ্গলন, মওলানা ভাসানী ও গেখ মুতজঙ্গবর মঙ্গে তিল 'প্র াঢ় ও  তনষ্ঠ সম্পর্ক'। এই তবষয়টি বরাবরই তিতন উঙ্গেখ র্ঙ্গর র্াঙ্গর্ন। প্রধানমন্ত্রী 

গেখ হাতসনার এই বিব্যটুকু গর্ঙ্গর্ নামধারী ইতিহাসতবদঙ্গদর তেক্ষা গনওয়া এবং এর মম কর্র্া অনুধাবন র্রা উতচি। ৪৩িম মৃতুযবাতষ কর্ীঙ্গি 

জািীয় গনিা মওলানা ভাসানীর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাতনঙ্গয় বলঙ্গি চাই, মজলুম জনঙ্গনিা প্রদতে কি পর্ ভুঙ্গল গ ঙ্গল তর্ংবা গসই পর্ গর্ঙ্গর্ 

তবচ্যযি হঙ্গল জাতি তহঙ্গসঙ্গব আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হঙ্গবা।  
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