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আইএস একসময় িসিরয়া ও ইরােক ি েটেনর সমান খ  দখল কেরিছল২০১৬ সােলর ১ লাই হািল আ জােন স াসী হামলার 
দায় ীকার কেরিছল ইসলািমক ট (আইএস)। বাংলােদশ সরকার সই দািব নাকচ কের িদেয়িছল। সই সময় আইএস এক 
িবশাল জায়গা েড় এক  কিথত রা  িত া কের সারা িবে  চািলেয়িছল স াসী তৎপরতা। সই রাে র পতন হেয়েছ, িক  
আইএেসর ভিব ৎ কী, দি ণ এিশয়ার জ  কতটা মিক আইএস—এ িনেয় িলেখেছন আলী রীয়াজ 

ইসলািমক েটর (আইএস) শষ অব ান িসিরয়া ও ইরােকর সীমা বত  ছা  াম বা েজর পতেনর িতন মাস পার হেয় গেলও 
িনরাপ া িবে ষক ও নীিতিনধারকেদর কােছ এই ে র কােনা সহজ ও িনিদ  উ র নই য আইএেসর ন  ও অ সারীরা 
ভিব েত কী করেব। এই ে র উ েরর সে  অংশত জিড়ত আেছ আগামী িদেন বি কভােব স াসী তৎপরতার প কী দ ড়ােব 
এবং তা মাকািবলার উপায় কী। বি ক তৎপরতার অংশ িহেসেব আইএেসর কৗশেলর মে  দি ণ এিশয়া কতটা  পােব, 
সটা এই অ েলর িনরাপ ার সে  সংি  ও িবে ষকেদর মেনােযাগ দািব কের। 

এ কথা ক য আ  বকর আল-বাগদািদর ন াধীন আইএস বেল পিরিচত সংগঠন ই একমা  বি ক স াসী সংগঠন নয়, িক  
একসময় ায় ি েটেনর আকােরর সমান এলাকা িনয় ণ করত য ভয়াবহ শি , হত া ও ববরতায় যারা আর সবাইেক ছািড়েয় 
িগেয়িছল, কাযত এক  রা  গেড় েলিছল এবং যােদর সামিরকভােব পরািজত করেতই চার বছেরর বিশ সময় লেগেছ, সই 
সংগঠেনর ন  ও অ সারীেদর ভিব ৎ কায ম যেকােনা িবেবচনােতই ণ। লাকবেলর িদক থেক এত বড় স াসী 
সংগঠন আেগ কখেনাই গেড় ওেঠিন; অ মান করা হয় য ২০১৪ সােলই আইএেসর যা ার সং া িছল ৪ হাজার, পেরর 
বছর েলােত তা মাগতভােব ি  পেয়েছ; ২০১৮ সােল তােদর কিথত রা  পিরচালনার সে  গােয় া তৎপরতা, অভ রীণ 

লা র া, কর আদায় ও অ া  শাসিনক কােজ জিড়ত িছল ই লাখ মা ষ। এর বাইেরও িছল এর চার- াপাগা ার সে  
জিড়ত কেয়ক শ মা ষ, যারা ওই অ েলর বাইের থেকই কাজ কেরেছ। 

সারা িথবী থেক যা া িহেসেব আইএস কতজনেক আকষণ কেরিছল, তার আ মািনক িহসাব পাওয়া যায় আ জািতক গােয় া 
সং া, িনরাপ া গেবষক ও গণমা ম েলার কােছ; কমপে  ৮৫  দেশর নাগিরকেদর উপি িত িচি ত করা গেছ। আইএেসর 
িবিভ  ঘ  দখেলর পের সংগঠন র যসব দিললপ  উ ার হেয়েছ, তােতও এই তে র পে  মাণ আেছ। এই িহসােব মাট 
িবেদিশ যা ার সং া দ ড়ায় ৩০ থেক ৪০ হাজার। ই ার াশনাল স ার ফর  ািড অব র ািডক ািলজেমর িহসাব অ যায়ী, 
এই িবেদিশ যা ােদর ১৩ শতাংশ িছল নারী। ই ার াশনাল স ার ফর  ািড অব ভােয়ােল  এ ি িমজেমর করা ২০১৭ 
সােলর এক গেবষণায় দখা গেছ য আইএেসর অ ত িতন  নারী াটািলয়ন িছল; এর এক  িছল িবেদিশ, ধানত ইউেরাপ থেক 
আসা নারীেদর িনেয় আল খানসা াটািলয়ন। ল েনর িকংস কেলেজর এক গেবষণায় বলা হেয়িছল য যা া িহেসেব আইএেসর 
হেয় লড়াই করেত যাগ িদেয়িছল যারা, তােদর ১২ শতাংশেক িকেশার বা মাইনর বেল িচি ত করা যায়। 

 কন এসব মা ষ িবিভ  দশ থেক এত াপক সং ায় আইএেসর কিথত ‘ইসলািম রাে ’ িগেয় হািজর হেয়িছল? তােদর 
েণাদনা কী িছল? সােবক যা া এবং যারা ে  যাগ না িদেয়ও ইসলািমক েটর আকষেণ িগেয় সখােন বাস কেরেছ, তােদর 

সা াৎকাের দখা যায় য এেদর এক অংেশর েণাদনা হে  ধম য়—তারা মেন কের তারা ‘িহজরত’ কেরেছ। ইসলািমক েটর 
চনায় আ  বকর আল-বাগদািদ সারা িবে র সিলমেদর িত য আ ান কেরিছেলন, তােত সাড়া িদেয়ই অেনেক সখােন যায়। 

িক  সটাই একমা  কারণ নয়। 



হাভাড ইউিনভািস র গেবষক ভরা িমেরােনাভা দখান য ধানত িতন  কারেণ মা ষ আইএেস যাগ িদেয়িছল। স েলা হে  
অথ, ম ােচ র রাজনীিত ও পিরি িত িনেয় অসে াষ, যার মে  িছল িদিবেরািধতা ও ইরােক ি েদর িত সরকােরর িব প 
আচরণ এবং িনজ িনজ দেশর সরকােরর াপাের াভ। িমেরােনাভা িলেখেছন য িবেদিশ যা ােদর িনজ িনজ দেশর াপাের 

ােভর  িদক িছল—আইন লা র াকারী বািহনীর মতার অপ বহার ও ন িত এবং এসব িনেয় কাে  িতবােদর পথ 
না থাকা (  আর  আইএস িপপল? পারে ক ভ অন টরিরজম, ফ য়াির ২০১৯)। অেথর জ  যারা যাগ িদেয়িছল, তােদর বড় 
অংশই এেসিছল িসিরয়া ও ইরাক থেক। এে ইম বনেমেলচ ও এে বান ার এক গেবষণা িনবে  বেলেছন, িবেদিশেদর ে  
দািরে র কারেণ আইএেস যাগ দওয়ার কােনা মাণ ত রা পানিন ( হায়াট এ ে ই   া অব ফেরন ফাইটাস  আইএস? 
টরিরজম অ া  পিল ক াল ভােয়ােল , অে াবর ২০১৮)। ফেল যারা কবল অেথর জ  যাগ িদেয়েছ, তােদর বাদ িদেল 

িহজরেতর ি েত বা যা া িহেসেব যারা গেছ, তারা আদিশকভােবই আইএেসর অ সারী। 

২০১৮ সােলর মাঝামািঝ থেক ইসলািমক রা  বেল কিথত ব ার পতন অত াস  হেয় পড়েল িবেদিশ যা ােদর অেনেকই 
েদেশ বা অ  চেল যায়। ানীয় যা ােদর অেনেক ফ য়াির থেক আ সমপণ করেত থােক। আইএস অিধ ত এলাকা েলা  

করার পের অেনক যা াই ানীয় লাকজেনর সে  িমেশ যায়—২৬ মাচ ২০১৯, ইউএসএ েড সংবাদপে র স াদকীয়েত এই 
সং া ৩০ হাজার বেল দািব করা হয়। িবেশেষ ানীয় উপজািত েলার সে  এসিডএফ এ ব া কের য ওই সব যা ার 

নবাসেনর দািয়  উপজািতেদর। সাংবািদক রিবন রাইট ত র এক িতেবদেন রাকার কােছ আল-কারামহেত এ ধরেনর এক  
নবাসন ক া  পিরদশেনর অিভ তা বণনা কেরেছন (  িনউইয়কার, ১৬ এি ল ২০১৯)। এ েচ ার সবটাই ইিতবাচক, এমন বলা 

যােব না। এেদর ভতের অেনেকই আেছ যারা এখেনা মানিসকভােব ইসলািমক েটর আদেশর সমথক। 

িবেদিশ যা ােদর মে  বাংলােদেশর নাগিরেকরাও িছল। এই সং া ২০১৪-১৫ সােল িছল কমপে  ৪০ জন, পের আরও অেনেক 
যাগ িদেয়েছ। তােদর কউ কউ িবিভ  সময় িনহত হেয়েছ। সা িতক কােল বা েজর পতেনর পের অ ত ৯ জন বাংলােদিশ 

িসিরয়ান ডেমাে ক ফােসর (এসিডএফ) কােছ আ সমপণ কেরেছ বা আটক হেয়েছ, এর মে  আেছন সাই াহ ওজািক, 
নােয়দ হাসান ও তাহিমদ শিফ। ওজািক বাংলােদেশ আইএেসর ধান সদ  সং হকারী িছেলন। 

আইএেসর ক র সমথক ও যা া—যােদর মে  িবেদিশরাও আেছ—তারাই শষ পয  বা েজ লড়াই চািলেয়েছ। এসিডএফ 
ইিতমে  কমপে  এক হাজার িবেদিশ যা ােক িচি ত কের কারাগাের রেখেছ। বা েজ শষ পয  িছল এমন ায় ৭০ হাজার 
মা ষ এখন আেছ এসিডএফ ও মািকিনেদর তির ক াে । রাজাভায় অবি ত এ ক াে র নাম আল-হল ক া । এ েলােক ক া  
না বেল বি িশিবর বলাই বাধ হয় যথাযথ। িশিবের থাকা এই আটক ি েদর মে  ১১-১২ হাজার নারী ও কমপে  ৩ হাজার 
িশ । এেদর অিধকাংেশর পিরবােরর ষ সদ  ে  িনহত হেয়েছ। নারীেদর অেনেক গেছ িবিভ  দশ থেক। এেদর অেনেক 
সি য় যা া িছল বেলও অ মান করা হয়। 

এেদর ভিব ৎ কী, কউ জােন না। কননা, কােনা দশই তােদর নাগিরকেদর, িবেশষ কের যারা যা া িহেসেব ইিতমে ই িচি ত 
হেয়েছ, তােদর িফিরেয় িনেত রািজ হে  না। আটক এসব ি র অেনকেক ইরােক িবচােরর স ুখীন করা হেয়েছ, িক  ওই সব 
িবচার কাযত হসেন পিরণত হেয়েছ। ইিতমে ই সংি  িবচাের অ ত এক শ জনেক দ  বা দীঘ কারাবাস দওয়া হেয়েছ। 
স িত ১৫ জন ফরািস নাগিরকেক ইরােকর আদালত দ  িদেলও া  এ িবষেয় ইরািক আদালেতর এখিতয়ার িনেয়  
তােলিন। জািতসংেঘর মানবািধকারিবষয়ক শীষ কমকতা িমেশল ােশেলট স িত বেলেছন য ক াে  থাকা ও আটক 
ি েদর অিবলে  িবচােরর েখা িখ করা দরকার অথবা তােদর ছেড় দওয়া দরকার। অেনেকই  লেছন য এসব আটক 
ি েক কারাগাের য ধরেনর ব ার মে  রাখা হেয়েছ, তােত তােদর মে  আরও বিশ কের াভ ও সিহংস হওয়ার বণতা 

তির হেব িক না। ত  য আইএেসর উ ােনর পছেন কারাগােরর ভতের র ািডক ালাইেজশেনর িমকা িছল ণ। ২০০৪ 
সােল আ  বকর আল–বাগদািদ ইরােকর আল- কা কারাগাের ৯ মাস আটক থাকার সমেয়ই আইএেসর িভি  গেড় ওেঠ। ইিতমে  
এসব ক াে  আইএস ন ন কের নগ ত হে  বেল খবর পাওয়া গেছ এবং এই চ ায় নারীরাই অ ণী িমকা িনে । 

আইএেসর যসব যা া ও সমথক ইিতমে ই িনজ িনজ দেশ িফের গেছ, যারা এখন কারাগাের বা ক াে  আেছ এবং 
আ জািতকভােব কােনা ধরেনর উে ােগর অভােব যসব ি  িবচার পাে  না, যারা ভিব েত িনজ দশ িফরেত না পের অ  
আ য় নেব বেল আশ া, তারা ভিব েত কী ধরেনর িমকা নেব, স  আইএস এবং বি ক স াসী তৎপরতার পথেরখা িনধারণ 
কের দেব। িক  কবল ি র িমকা নয়, সাংগঠিনকভােব আইএেসর পদে পও আগামী িদেনর ইি ত দয়। বা েজর পতন 
সে ও আ  বকর আল–বাগদািদ সের গেছন অ মান করা হে , িতিন ইরােকর কাথাও আেছন। এি েলর ২৯ তািরেখ এক  



িভিডও বাতা কাশ কের বাগদািদ কবল ত র অি ে র, ত র ন ে র জানান দনিন, আইএেসর সদ  ও সমথকেদর মেনাবলও 
জারদার কেরেছন। এই বছেরর ১৯ জা য়াির রাে র িসেনেট াশনাল ইে িলেজে র পিরচালক ড ািনেয়ল কাটস গােয় া 

সং া েলার য সমি ত িরেপাট পশ কেরন, তােত বলা হেয়েছ য আইএস ইিতমে  ৮  শাখা এবং কমপে  ১২  নটওয়াক 
িত া কেরেছ। িসিরয়া ও ইরােক আইএেসর সমথেকরা সংগ ত হেয় ন ন কের গিরলা ে র চ া  কেরেছ। 

দি ণ এিশয়ায় আইএেসর মেনােযাগ দওয়ার ঘটনা ইিতমে  ল ণীয় হেয় উেঠেছ। বাগদািদর ২৯ এি েলর িভিডও বাতায় 
ল ায় ২১ এি েলর স াসী হামলার উে খ করা হেয়েছ, যিদও অেনেকই এ হামলা আইএেসর চালােনা িক না, তা িনেয় সংশয় 
কাশ কেরেছন। এ ছাড়া একসময় গাটা দি ণ এিশয়ােক খারাশান েদেশর অ  বেলই বলা হেতা, িক  ১০ ও ১৫ ম আইএস 

ভারত ও পািক ানেক আলাদা  েদশ িহেসেব ঘাষণা কেরেছ এবং ইিতমে ই পািক ােন ও ভারতিনয়ি ত কা ীের বশ িক  
ছাট আকােরর হামলার দায় ীকার কের িব িত িদেয়েছ। তেব এই অ েল আইএেসর ত  উপি িত ল  করা যাে  

আফগািন ােন। িসিরয়া ও ইরাক থেক সের আসা অেনক যা াই এখন আফগািন ােন উপি ত হেয়েছ এবং তারা ইিতমে ই বশ 
কেয়ক  হামলা চািলেয়েছ। ত পির নানগার, ির ান ও নার েদেশ আইএেসর উপি িতর কথা িবিভ  গণমা েম কািশত 
হেয়েছ। 

এসব ঘটনা বাহ এই ইি ত িদে  য আইএেসর িতি ত কিথত ভৗেগািলকভােব িখলাফেতর পতন হেয়েছ, িক  আদশ িহেসেব 
আইএেসর আদেশর পরাজয় হেত এখেনা অেনক সময় বািক আেছ। 

আলী রীয়াজ: রাে র ইিলনয় ট ইউিনভািস র সরকার ও রাজনীিত িবভােগর িডি ং ইশড েফসর 


