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সংষ্টিপ্ত বর্তনা............ 
সংলাে শরী‘আমের চাষ্টহদা। সংলামের 
রময়মে ষ্টকেু শেত ও ষ্টকেু ষ্টনয়ে। সংলাে 
ষ্টবষ্টিন্ন েকার হমে োমর। প্রকামনা প্রকামনা 
সংলাে হয় রাজননষ্টেক, আবার প্রকামনাষ্টি 
হয় ধেতীয়। আোমদর দীমন রময়মে এর 
সফলোর ষ্টকেু োেকাষ্টি। েমেেক েিমক 
প্রসসব ষ্টনয়েনীষ্টে প্রেমন চলমে হমব যামে 
কমর সংলাে সফলোর েুখ প্রদমখ। এ 
েবমে সফল সংলামের ষ্টকেু শেত েুমল 
ধরা হময়মে। 
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ইসলামের দৃষ্টিমে সফল সংলামের 
শেতাবলী: প্রেষ্টিে বাংলামদশ 

সংলাে একষ্টি বহুল েচষ্টলে কলোর্কর 
শব্দ। েৃষ্টিবীর আষ্টদকাল প্রিমক োনুষ 
ষ্টনমজমদর োমে প্রকামনা সেসো প্রদখা ষ্টদমল 
সংলামে বমস োর সোধান প্রবর করার 
প্রচিা করমেন। ষ্টবজ্ঞামনর চরে উৎকষতোর 
যুমেও আজ ষ্টবশ্ব শাষ্টি েষ্টেষ্ঠায় সংলামের 
ষ্টবকল্প প্রনই। েহা গ্রন্থ আল-কুরআমন 
আল্লাহ ো‘আলার একত্ববাদ েষ্টেষ্ঠায়, 
রাসূলমদর সেেো েোমর্ ও যুমে যুমে 
সোমজ শাষ্টি েষ্টেষ্ঠার জনে শোষ্টধক বার 
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সংলামের েষ্টে োনুষমক আহ্বান করা 
হময়মে। 

এরই ফলস্বরূে েুসষ্টলে জাষ্টের ষ্টেো 
ইবরাহীে আলাইষ্টহস সালাে নেরুমদর 
সামি, েূসা আলাইষ্টহস সালাে ষ্টফর‘আউন 
ও োর জাষ্টের সামি, ঈসা আলাইষ্টহস 
সালাে অষ্টিশপ্ত ইয়াহূদী ও হাওয়ারীমদর 
(ঈসা আলাইষ্টহস সালামের  অনুসারীের্) 
সামি, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ 
ওয়াসাল্লাে েক্কার কুরাইশমদর সামি এবং 
অনোনে নবী-রাসূলের্ োমদর ষ্টনজ ষ্টনজ 
জাষ্টের সামি সংলাে কমর সফলকাে 
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হময়মেন। সংলামের োধেমেই েুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে েষ্টদনায় 
একষ্টি শাষ্টিেয় সুখ-সেৃদ্ধ প্রসানালী রামের 
প্রোোঁড়ােত্তন কমরষ্টেমলন, যার শাষ্টির োয়া 
আজও ষ্টবশ্ববাসী উেমিাে করমে। 

আজমকর ষ্টবশ্ব নেুন কমর সংলামের 
েময়াজনীয়ো অনুিব করমে। োইমো 
জাষ্টেসংঘ বার বার ইরাক, ইরান, 
আফোষ্টনস্তান, ষ্টফষ্টলষ্টস্তন, ইসরাইল, ও 
আমেষ্টরকাসহ সকমলর েষ্টে সংলামের 
প্রজার আহবান জানামে। আজ যষ্টদ ইরাক, 
আফোষ্টনস্তান, ষ্টফষ্টলষ্টস্তন, ইসরাইল ও 
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অনোনে প্রদশগুমলার সেসোবলী “অস্ত্র নয় 
সংলাে” এ নীষ্টে দ্বারা সোধান করা প্রযে 
েমব আর প্রকামনা রক্তোে হমো না, অবুে 
ষ্টশশুগুমলা ো-বাবা হারামো না, আকামশ 
বাোমস প্রশানা প্রযমো না কান্নার আহাজাষ্টর, 
ষ্টহমরাষ্টশো আর নাোসাষ্টকর েমো এে েঙু্গ 
োনুষ েৃষ্টিবীমে জন্মামো না। সংলামের 
গুরুত্ব অনুধাবন কমর ২০০৮ সামলর জুন 
োমস েক্কায় বাদশাহ আবু্দল্লাহর 
সিােষ্টেমত্ব অনুষ্টষ্ঠে হময়ষ্টেল দুই ষ্টদন 
বোেী আিজতাষ্টেক েহা সমম্মলন। এমে 
ইসলামে সংলামের গুরুত্ব ও শেতাবলী ষ্টনময় 
আমলাচনা করা হয়। একই বের নমিম্বর 
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োমস ষ্টনউইয়মকত জাষ্টেসংমঘর েত্ত্বাবধামন 
অনুষ্টষ্ঠে হময়ষ্টেল আমরকষ্টি প্রসষ্টেনার। 
বেতোমনও জাষ্টেসংঘ নানা ইসুে সোধামন 
সব জাষ্টে ও প্রদমশর েষ্টে সংলামের 
আহ্বান জানান। ষ্টসষ্টরয়ামে দীঘত ষ্টদন 
চলোন সেসোর একোত্র সোধান হমলা 
সংলাে।  

আোমদর বাংলামদমশও সরকার দল 
অনোনে রাজননষ্টেক দলগুমলার োমে 
সংলামের ডাক ষ্টদমে। প্রদমশর ননরাজেকর 
েষ্টরষ্টিষ্টের প্রোকামবলায় সংলাে হময় 
উমিমে এক অেোবশেকীয় বোোর। 
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বেতোমন সংলাে শুধু রাজননষ্টেক ষ্টবষয় 
ষ্টনময় হমে না, অিতনীষ্টে, কূিনীষ্টে, ধেত 
ইেোষ্টদ ষ্টবষময় সংলাে হমে। ২০০৮ 
সামলর জুলাই োমস প্রেমন অনুষ্টষ্ঠে 
হময়ষ্টেল “আিজতাষ্টেক আসোষ্টন ধেত 
ষ্টবষয়ক সংলাে”। ইংলোন্ড, ফ্রান্স, জােতান, 
আমেষ্টরকাসহ সারা ষ্টবমশ্ব সকমল সুখ-
শাষ্টিমে বসবামসর ষ্টনষ্টেমত্ত ধেত েধানমদর 
সামি সংলাে হমে। 

োইমো ষ্টবশ্বষ্টবখোে আল-আযহামরর 
সামবক শাইখুল আযহার, ষ্টেশমরর গ্রোন্ড 
ইোে “েরহুে ড. সাইময়েদ েনোবী” রহ. 
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োর প্রশষ জীবমনর অষ্টধকাংশ সেয়ই 
কাষ্টিময়মেন সংলামের উের সিা-প্রসষ্টেনার 
কমর। আল-কুরআমনর “েধেেন্থা অবলম্বন 
ও কট্টরো েষ্টরহার” নীষ্টে বাস্তবায়মন 
সংলাে হময় উিমে  এক জনষ্টেয় োধেে।  

ষ্টকন্তু সংলামের গুরুত্ব অনুধাবমনর েমর ও 
আেরা প্রকন সফলকাে হমে োরষ্টে না? 
সংলামের দ্বারা যষ্টদ সব সেসোর সোধান 
করা যায় েমব আোমদর প্রদমশর 
রাজননষ্টেক, অিতননষ্টেক ইেোষ্টদ 
অষ্টিষ্টেশীলো ষ্টনরসমন সংলাে ষ্টক সফল 
হমব? আষ্টে বলব হোোঁ, ষ্টনশ্চয় আমলাচনার 
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োধেমে আেরা বাংলামদমশর সেসোবলীর 
সোধান কমর প্রসানার বাংলা েড়মে োষ্টর। 
েমব সবষ্টকেুর আমে আোমদরমক 
েিীরিামব জানমে ও বুেমে হমব সংলাে 
কী? এর শেতাবলীই বা কী? কীিামব একষ্টি 
সংলাে সফল হমব? আোমদর যষ্টদ এ 
ষ্টবষময় েূর্ত ধারর্া না িামক েমব সংলাে 
প্রকামনা ফল ষ্টদমব না, বরং সংলামের নামে 
আেরা জাষ্টের সামি বারবার প্রবঈোনী করব। 
োই ষ্টনমচ সংলামের েষ্টরষ্টচষ্টে ও োর 
শেতাবলী ষ্টনময় আমলাচনা করব, যামে আেরা 
বুেমে োষ্টর আোমদর প্রদমশর েহান 
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রাজনীষ্টেষ্টবদরা কেিুকু স্বে েন ষ্টনময় 
অনোনে দমলর সামি সংলাে করমে চান। 

এবার আসা যাক সংলাে কী? “দুই বা 
েমোষ্টধক বেষ্টক্ত বা দমলর োমে প্রকামনা 
ষ্টনষ্টদতি ইসুে বা ষ্টবষয় ষ্টনময় আমলাচনা করা, 
যার দ্বারা সষ্টিক, বাস্তব, কলোর্কর ও 
উন্নয়ন েূলক ষ্টসদ্ধামি প্রেৌো যায়”। সষ্টিক 
ষ্টসদ্ধামি উেনীে হওয়া প্রযখামন দু’দমলর 
লিে-উমেশে িাকমব। 

সংলাে প্রযমহেু দুই বা েমোষ্টধক বেষ্টক্ত বা 
দমলর োমে হয় োই োমদর েমধে ষ্টকেু 
সাধারর্ শেতাবলী োওয়া প্রযমে হমব, যামে 
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উিময়রই স্বে েন-োর্ িামক এবং বাস্তব 
ও সষ্টিকিা প্রেমন প্রনওয়ার জনে েস্তুে 
িামকন। একষ্টি সফল ও ফলদায়ক 
সংলামের জনে ষ্টনমের শেতাবলী োওয়া 
প্রযমে হমব: 

সেে অনুসোন:  

সংলাে হমে হমব উিময়র সেোর সামি। সেে 
ও বাস্তব অনুসোন এবং ষ্টেিো ও অসেে 
েষ্টরেোে করাই সংলামের েিে ও েধান শেত। 

ষ্টবষয় ষ্টনধতারর্: 

সংলামের ষ্টবষয় হমে হমব সূক্ষ্ম ও ষ্টনষ্টদতি। 
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একাষ্টধক ষ্টবষময় একমত্র আমলাচনা করমল 
প্রকানিাই ফলদায়ক হয় না। আোমদর 
প্রদমশর েহান রাজনীষ্টেষ্টবদমদরমক 
প্রিষ্টলষ্টিশমনর েদতায় প্রদখা যায় ওনামদরমক 
েশ্ন করা হময়মে এক ষ্টবষয় আর ওনারা 
উত্তর ষ্টদমেন অনে ষ্টবষময়র। 

সষ্টিক ও বাস্তবেুখী যুষ্টক্ত-েোর্ ষ্টদময় 
ষ্টনমজর েেমক েষ্টেষ্টষ্ঠে করমে হমব এবং 
অমনের েোেেমক যুষ্টক্ত ও শ্রদ্ধার সামি 
খণ্ডন করমে হমব। 

ষ্টবনয়ী, িদ্র ও নম্র হওয়া: 
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আমলাচনার প্রিষ্টবমল ষ্টনমজমক ষ্টবনয়ী, িদ্র 
ও নম্র হমে হমব। নধযত ও সাহষ্টসকোর 
সামি অমনের েোেেমক খণ্ডন করমে 
হমব। আোমদর প্রদমশ সংসমদ প্রযিামব েলা 
উোঁষ্টচময় প্রিষ্টবল িােষ্টড়ময় আমলাচনা করা 
হয়, প্রকামনা িদ্র সোজ এিা েমন ষ্টনমে 
োমর না। আোমদর সবতদা েমন রাখমে 
হমব সংসমদ সবাই জনেমর্র েষ্টেষ্টনষ্টধ, 
এমক অমনে সম্মান েদশতন করা কেতবে। 
অনে দমলর অনিতক সোমলাচনা না কমর 
েিনেূলক আমলাচনাই আোমদর 
সাংসদমদর ষ্টনকি কােে। প্রযষ্টদন এ 
অনুিূষ্টে আোমদর োমে জাগ্রে হমব 
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প্রসষ্টদনই প্রদমশ সষ্টিক ও ফলেসূ ের্েন্ত্র 
চচতা হমব। 

বাক স্বাধীনো: 

আমলাচনা সিায় ষ্টনমজর েমো প্রেশ করার 
প্রযেন অষ্টধকার আমে প্রেেষ্টন অমনের 
েোেে প্রেশ করারও সোষ্টধকার রময়মে। 
অমনের কিাগুমলা েিীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার 
সামি শুনমে হমব, োমক েে প্রেশ করমে 
েময়াজনীয় সেয় ষ্টদমে হমব। জােীয় 
সংসমদ সরকার দলীয় সাংসদমক প্রবষ্টশ 
সেয় প্রদওয়া আর ষ্টবমরাধী দলীয় সাংসদমক 
কে সেয় প্রদওয়ার প্রয অমঘাষ্টষে আইন 
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চালু হময় প্রেমে ো সষ্টিক ের্েমন্ত্রর জনে 
হুেষ্টক হময় দাষ্টড়ময়মে। আসমল েরের 
িালবাসা, সহমযাষ্টেো, সহানুিূষ্টে ও 
অনেমক শ্রদ্ধা করা োড়া প্রদশ উন্নয়ন করা 
সম্ভব নয়। 

অমনের রায় প্রেমন প্রনওয়ার োনষ্টসকো: 

সংলামে আোমদর োনষ্টসকো হমব “আোর 
রায় সষ্টিক েমব িুমলর সম্ভাবনা আমে, 
অনেষ্টদমক েষ্টেেমির রায় িুল েমব সষ্টিক 
হওয়ারও সম্ভাবনা আমে”। যষ্টদ দলীল-
েোর্াষ্টদ বা যুষ্টক্ত েমকত অমনের রায় সষ্টিক 
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বমল ষ্টবমবষ্টচে হয় েমব ো ষ্টবনা ষ্টদ্বধায় 
প্রেমন প্রনওয়া উষ্টচৎ। 

সংলামের ষ্টবষয়ষ্টি বোেক না হওয়া: 

সেসোবলী ষ্টনধতারর্ কমর ো সরল-সাবলীল 
িাষায় প্রেশ করা যামে সবাই ষ্টবষয়ষ্টি 
অনায়ামস বুেমে োমরন। 

সংলাে-কারী োরদশতী হওয়া: 

যারা সংলামে অংশ গ্রহর্ করমবন োরা 
ষ্টবষয়ষ্টি েষ্টরেূর্তিামব আয়ত্ত করমবন, েূবত 
েস্তুষ্টে ষ্টনময় আসমবন। প্রযেন, অিতনীষ্টে 
ষ্টনময় আমলাচনা হমল প্রসখামন প্রকবল 
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অষ্টিতনীষ্টেষ্টবদ্গনই অংশ গ্রহর্ করমবন ো 
বলাই বাহুলে। আোমদর প্রদমশ দলীয় 
েিামব প্রযসব রােদূে ষ্টনময়াে প্রদওয়া হয় 
োমদর অষ্টধকাংশই এ ষ্টবষময় ষ্টবমশষজ্ঞ 
নন। এেনষ্টক প্রয প্রদমশ োমদর ষ্টনময়াে 
প্রদয়া হয় প্রস প্রদমশর িাষা ও সংসৃ্কষ্টে 
েযতি জামনন না। ফমল বষ্টহষ্টবতমশ্বর সামি 
আোমদর সম্পকত অমনক নাজুক। 

েূবত শেত বজতন: 

সংলামের েূমবত প্রকামনা শেত জুমড় না 
প্রদওয়া। প্রযেন: আোমদর অেুক প্রনোমক 
েুষ্টক্ত ষ্টদমল আেরা সংলামে বসমে রাষ্টজ। 
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এিার অিত হমে: “ষ্টবচার োষ্টন, েমব বড় 
োল োেিা আোর”। েুলকিা হমলা 
আমলাচনার উমেশেই হমে সোধান, ষ্টকন্তু 
েূবত শেত জুমড় ষ্টদমল অমনক সেয় 
আমলাচনাই সম্ভবের হময় উমি না। 

সমবতােষ্টর প্রদশমক িামলামবমস, লাখ লাখ 
শহীদমদর েষ্টে শ্রদ্ধা প্ররমখ, োমদর 
অবদামনর কিা স্মরমর্ প্ররমখ সরল েন-
োর্ ষ্টনময় যখন আেরা সংলামে বসব 
েখন প্রস সংলাে হমব সফল ও সািতক। 

আেরা সাধারর্ জনের্ হরোল, অবমরাধ, 
িাংচুমরর রাজনীষ্টে আর চাই না। আেনার 
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হরোল, িাংচুমরর রাজনীষ্টে সাধারর্ 
োনুমষর দুুঃখ-কি, প্রদমশর অিতননষ্টেক 
িষ্টে, েহােূলেবান সেময়র অেচয় আর 
কষ্টেেয় ষ্টনরীহ োনুমষর জীবন প্রকমড় 
প্রনওয়া োড়া ষ্টক আর ষ্টকেু ষ্টদমে প্রেমরমে? 
সিেসোজ ষ্টক আোমদর েে োেমলর নোয় 
প্রদমশর সম্পদ প্ররল লাইন উেমড় প্রফমল, 
োষ্টড় িাংচুর কমর, সু্কল কমলজ 
ষ্টবশ্বষ্টবদোলয়গুমলা োমসর ের োস বে 
প্ররমখ প্রদশ েষ্টরচালনা করমে োমর? 
রাজনীষ্টের নামে প্রদমশর সম্পদ লুি করা 
আোমদর প্রেশা হময় দাোঁষ্টড়ময়মে। োত্র 
রাজনীষ্টের নামে প্রদমশ চাোঁদাবাষ্টজ আর 
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কেকাল হমব? োত্র রাজনীষ্টে ষ্টক আোমদর 
েে েষ্টরব প্রদমশ খুবই জরুরী? োহমল োত্র 
নামের দলীয় কোডারমদর হামে প্রযসব 
ষ্টনরীহ োত্র অকামল োর্ ষ্টদমে োমদরমক 
ষ্টক জবাব ষ্টদমবন? োনুষ যখন িাবমে 
২০৫০ সামল আেরা কী কী করমে োষ্টর, 
েখন োনুমষর যাোয়াে বেবিা ষ্টক হমব? 
২১০০ সামল ষ্টবশ্ব কী কী আষ্টবষ্কার করমব? 
েখন আোমদর েহান প্রনোর িাবমেন 
কীিামব ষ্টেেমন ষ্টফমর যাওয়া যায়। কীিামব 
এ জাষ্টেমক অেীমে ষ্টফষ্টরময় ষ্টনময় প্রবাকা 
বাষ্টনময় দীঘতষ্টদন িেোয় িাকা যায়। প্রকন? 
আেরা ষ্টক বেতোন যুমোেমযােী সংষ্টবধান 
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রচনা করমে োষ্টরনা? প্রকন আোমদরমক 
ষ্টেমে ষ্টফমর প্রযমে হমব?  

সরকার আমস সরকার যায়, ষ্টদন আমস 
ষ্টদন যায়। আেরা প্রয েরীব প্রস েরীবই 
রময় প্রেলাে। োহমল প্রদমশর সম্পদ ষ্টক 
ওমদর দু’দমলরই প্রয ওরাই সব সেয় প্রিাে 
করমব আর আেরা োধার েমো েষ্টেবার 
ওমদরমক একিা ষ্টসোমরমির ষ্টবষ্টনেময় প্রিাি 
ষ্টদব? িেোয় প্রক প্রেমলা প্রসিা ষ্টবষয় না, 
োরা ষ্টক করমলা প্রসিাই আোমদর ষ্টবষয়। 
ষ্টকন্তু ষ্টবেে বেরগুমলামক েযতমবির্ কমর 
প্রদখুন আেরা ওমদর প্রিমক কী প্রেলাে? 
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স্বাধীনোর ের প্রিমক আোমদর োিা ষ্টেেু 
আয় কেিুকু প্রবমড়মে বা কমেমে? আমের 
েুলনায় আেরা ষ্টবদুেৎ কেিুকু োই? কয়ষ্টি 
কল-কারখানা নেষ্টর হময়মে? েষ্টেষ্টদন 
কয়ষ্টি লাশ আেরা ওমদর প্রিমক উেহার 
োই!!! োহমল আোমদর েমন হয় 
আমরকষ্টি স্বাধীনো লােমব। আর প্রসিা 
হমব ষ্টবমবমকর স্বাধীনো। আেরা 
েোনুেষ্টেকিামব সরকার োল্টাই আবার 
সরকার আমস, জনের্মক ষ্টনময় বার বার 
হরোল কষ্টর, োনুষ েমর, ষ্টকন্তু ওমদর কী 
হয়? ওরা প্রো এবার না োরমল আোেীমে 
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িেোয় ষ্টেময় প্রদমশর সম্পদ লুি করমব, 
আেষ্টন ষ্টক প্রেমলন? আোর প্রদশ কী প্রেল? 

আসুন আেরা ষ্টনমজরা আর প্রবাকার স্বমেত 
বাস না কমর ষ্টনমজমদর সম্পমকত িাষ্টব, 
ষ্টনমজর প্রদশ সম্পমকত িাষ্টব, প্রদমশর 
যাবেীয় সম্পমদর ষ্টহফাযমের বোোমর 
িাষ্টব, আোেী ষ্টদমনর সষ্টিক েষ্টেষ্টনষ্টধ 
ষ্টনবতাচন সম্পমকত িাষ্টব। সুষ্টশষ্টিে, দি, 
নোয়ষ্টনষ্ঠ, েরুর্ েজমন্মর কিা িামবন, 
এেন েষ্টেষ্টনষ্টধর কিা িামবন যারা শক্ত 
হামে হাল ধমর আোমদর প্রসানার বাংলামক 
ষ্টনময় যামব উন্নষ্টের ষ্টদমক, যারা ষ্টনমজমদর 
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প্রেমির কিা না প্রিমব জনেমর্র কিা 
িাবমব এেন প্রলাক ষ্টনবতাচন করুন। যারা 
“িাংচুর নয় সংলাে” এর োধেমে সেসো 
সোধান করমব। আেরা যষ্টদ সংলামের 
শেতাবলী প্রেমন আমলাচনায় বষ্টস েমব ো 
অবশেই সফল, সািতক ও ফলদায়ক হমব। 


