
সন্ত্রাসবাদের অর্থ 

 ‘সন্ত্রাসবাদ’ শব্দটির উৎপত্তি ঘটেটে ‘সন্ত্রাস’ শব্দটি থেটে যার অেথ হটে ভয়ভীত্তি এবং আিংে সৃত্তির মাধ্যটম 

শাত্তি ও উন্নয়ন বা উৎপাদটনর পটে বাধ্া প্রদান েরা। অপর ত্তদটে ‘সন্ত্রাসবাদ’ শব্দটির অেথ হটে নাশেিা মূলে 

েমথোন্ড। আধূ্ত্তনে ত্তবটে বসবাস েটর থেহ সন্ত্রাসীটদর সন্ত্রাসী েমথোটন্ডর েো অস্বীোর েরটি পাটর না। 

সত্তিযোর অটেথ ‘সন্ত্রাসবাদ’ হটে মুত্তিটময় ত্তেেু দুি বা অসৎ চত্তরটের থলােটদর দ্বারা সংঘটিি ত্তেেু সন্ত্রাসী 
েমথোন্ড। এে েোয় আমরা বলটি পাত্তর সন্ত্রাসীটদর সন্ত্রাসী েমথোন্ডটেই ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলা হয়।’সন্ত্রাসবাদ’ 

ত্তবত্তভন্ন উপাটয় সংঘটিি হটি পাটর যার মটধ্য থবামা হামলা, থবামািংে,  ্ অপহরন,হিযা,হুমত্তে প্রদান এবং অস্ত্র 

প্রদশটনথর মাধ্যটম ভয়ভীত্তি সৃত্তি উটলখটযাগ্য । ত্তশল্প প্রত্তিষ্ঠাটনর থেটে ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলটি বুঝায় থয থোন 

ধ্রটনর ধ্বংসাত্মে মটনাভাব যা প্রত্তিষ্ঠাটনর অেথ সম্পদ েত্তি সাধ্ন সহ উৎপাদন বা রপ্তানীর পাটে বাধ্া প্রদান 

এবং যার ফলশ্র“ত্তিটি এেত্তদটে থযমন ত্তশল্প প্রত্তিষ্ঠাটনর অনযত্তদটে থিমত্তন থদটশর আেথ-সামাত্তিে থপ্রোপটের 

পত্তরবিথ ন । 

‘সন্ত্রাসবাদ’ হটে িীবটনর প্রত্তিটি থেটে শাত্তির ত্তবপযথয় এবং বিথ মান অধু্ত্তনে ত্তবটের সবথেই সামাত্তিে 

ত্তবশৃংখলার প্রত্তিষ্ঠা। এর প্রভাব সামাত্তিে, অেথননত্তিে, ত্তশল্প প্রত্তিষ্ঠান, রািননত্তিে এবং িািীয়টেটে সবথেই 

পত্তরলত্তেি হয়। অধু্্ুত্তনে সভযিার অগ্রযাো সন্ত্রাসীটদর সন্ত্রাসী েমথোটন্ডর দ্বারা বাধ্াগ্রস্থ । অপশত্তি সবথেই 
িাটদর প্রভাব বৃত্তির মাধ্যটম এই ‘সন্ত্রাসবাদ’ এর স¤প্রসারন ঘোটি চায়। 

 ‘সন্ত্রাসবাদ’এর ফটল সাধ্ারন মানুটের িীবন যাো, আভযিরীন ও আিিথ াত্তিে বযবসা বাত্তনিয, ত্তশল্প প্রত্তিষ্ঠান, 

দাত্তরদ্র ত্তবটমাচন সবত্তেেুর উন্নয়ন েমটে দাাঁড়ায় । সবথেই োটে ত্তবশৃংখলা ও উৎেণ্ঠার োপ । মানুে শাত্তিটি 

বসবাস েরটি পাটর না এবং থদটশর অেথননত্তিে অবস্থায় থয থোন সময় ধ্বস থনটম আসটি পাটর। ইহা সামাত্তিে 

িীবন ত্তবপন্ন ত্তশল্প উন্নয়টন বাধ্া সহ রপ্তানী থযাগ্য তিরী থপাশাে ত্তশটল্পর এবং উৎপন্ন দ্রটবযর যটেি েত্তি সাধ্ন 

েরটি পাটর। এর ফটল ত্তবটদশী থেিারা হটব ত্তবমুখ । তিরী থপাশাটের সাটে সমৃ্পি ২০ লাটখরও অত্তধ্ে শ্রত্তমে 

িাটদর চাকুরী হারাটি পাটর।’সন্ত্রাসবাদ’এর ত্তবসৃ্তত্তি ঘেটল িাত্তি এে মূহুটিথ র িনযও ত্তস্থর োেটি পাটর না । 

অিএব শুধু্ ত্তনরাপিার দাত্তয়টে ত্তনটয়াত্তিি েমীরাই নয় বরং সেটলর উত্তচি এর ত্তবরুটি প্রত্তিটরাধ্ বযবস্থা গ্টড় 

থিালা। ত্তনরাপিা েমীটদর দাত্তয়ে হটে বযবস্থাপনার সাহাটযয প্রত্তিষ্ঠাটন সন্ত্রাসমুি পত্তরটবশ ত্তনত্তিি েরা। 

সন্ত্রাসবাে কী: 
সন্ত্রাসবাদ ে জনসংখ্যার মদযয সন্ত্রাস জাগিদ়ে ত ালার জনয গনগেথ ষ্ট উগ্রপন্থী সংস্থাগুগল দ্বারা বযবহার 

করা সগহংস ার রূপ, সাধ্ারণি রািননত্তিে, আদত্তশথে বা ধ্মীয় উটেটশয। 

সন্ত্রাসবাদ ত্তবত্তভন্ন ধ্রটণর মাধ্যটম পত্তরচাত্তলি হয় শাগরগরক গনর্থা ন (অপহরণ, খুন, আেমণ, ত্তনযথািন, 

ইিযাত্তদ) বা এর ননগ ক সগহংস া (পণয, ত্তবটফারে, আগুটনর ধ্বংস), নাগ্ত্তরে িনটগ্াষ্ঠীর ত্তবরুটি বা ত্তনত্তদথি 



সামত্তরে লেযগুত্তলর ত্তবরুটি বারবার এবং ত্তনত্তবথচাটর পত্তরচাত্তলি হটয়ত্তেল এবং সামাত্তিে ত্তবপদ ও প্রভাব সৃত্তির 

িনয সরোর বা সমািটে সন্ত্রাসীটদর োটগ্থটের স্বাটেথ ত্তনত্তদথি ত্তসিাি ত্তনটি বা না েরার িনয বাধ্য েটর। 

সন্ত্রাসবাদ িািীয় বা তবত্তেে পযথাটয় এমন অটনে সংস্থা বযবহার েটর যা ত্তনত্তদথি আদটশথর প্রত্তিরোয় ত্তনটিটে 

রািননত্তিে সংগ্ঠন ত্তহসাটব থঘােণা েটর। এই অটেথ, িারা ডান বা বাম, রািননত্তিে বা ধ্মীয়, 

colonপত্তনটবশবাদী বা স্বাধ্ীন, ত্তবপ্লবী বা রেণশীলটদর সংগ্ঠন হটি পাটর। 

থিমত্তন, সন্ত্রাসবাটদর ধ্ারণার এেটি দৃ political  ্  রািননত্তিে অত্তভটযাগ্ রটয়টে যা থেটে থবাঝা যায় থয, এটি 

সরোর বা রািননত্তিে সংগ্ঠটনর মুখপােরা িাটদর ত্তবটরাধ্ীটদর থদাোটরাপ েরার িনয এবং িাটদর সংগ্রামটে 

প্রত্তিত্তনত্তধ্ে েরটি বযবহার েটর। এেইভাটব, এটি ঘটে যায় যাাঁরা এিো থযাগ্য, িারা এটিটে প্রিযাখযান েটরন, 

থযটহিু িারা মটন েটরন থয িাটদর লড়াইটি তবধ্। 

আন্তজথ াগ ক সন্ত্রাসবাে 

যখন িািীয় সীমা অত্তিেম েটর এমন স্তটর সন্ত্রাসবাটদর উত্থান ঘটে এবং ত্তবটের ত্তবত্তভন্ন থদশ ও অঞ্চটল 

েটয়েটি সাংগ্ঠত্তনে োঠাটমাযুি দলগুত্তল আিিথ াত্তিেভাটব অনুশীলন েটর, িখন বলা হয় থয আমরা 
আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসবাদটে থমাোটবলা েরত্তে। এই ধ্রটণর সন্ত্রাসবাটদর উটেশয এবং মাো সম্পটেথ  ত্তেেু অদু্ভিিা 
রটয়টে। এই অটেথ, আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসবাদ ত্তবটের ত্তবত্তভন্ন অঞ্চটল এই সংস্থাগুত্তল দ্বারা সংঘটিি ত্তহংসাত্মে োি, 

অপহরণ বা আেমণগুত্তলর রূপ থনয় attacks িাটদর সাধ্ারণি ত্তেেু আদত্তশথে, রািননত্তিে বা ধ্মীয় লেয 
অত্তভন্ন োটে। আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসবাটদর উদাহরণ হ'ল হামলার আেমণ 11 ই তসদেম্বর, 2001 গনউ ই়েদকথ , 
যারা মার্থ  11, 2004 মাগিদে, বা িাটদর নদেম্বর 13, 2015 পযাগরদস. 

আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসবাটদর ত্তে অবসান ঘেটি চটলটে? অনয সন্ত্রাসবাদী সংগ্ঠন আল-োটয়দার অবস্থাই বা েী? 

আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসবাটদর ভত্তবেযটির সম্ভাবয গ্ত্তি–প্রেৃত্তি থবাঝার িটনয এর ত্তনেে ইত্তিহাস এবং বিথ মান 

অবস্থা ত্তবেটয় ত্তবস্তাত্তরিভাটব আটলাচনা েরা িরুত্তর। এই ত্তনবটের লেয হটে থস ত্তবেটয় আটলােপাি েরা। 

১. আইএস েীভাটব রাষ্ট্র থঘােণা েরল 

আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসবাদ ও ত্তবেরািনীত্তির ত্তদটে যাাঁরা ঘত্তনষ্ঠভাটব নির রাটখন, িনু মাটসর থশে ত্তদটে িাাঁটদর 

মটনাটযাগ্ প্রধ্ানি ত্তেল েত্তেি ইসলাত্তমে থিটের (আইএস) োযথেলাটপর ওপর। ইরাটের মসুল শহটর ইরাটের 

সরোত্তর বাত্তহনীর সটে আইএস িত্তেটদর থশে লড়াই, ত্তসত্তরয়ার রাোয় যুটি আইএটসর বড় ধ্রটনর েয়েত্তির 

আশা, আবু বের আল বাগ্দাত্তদ রাত্তশয়ার হামলায় ত্তনহি হটয়টেন ত্তে না থসই ত্তবেটয়র সিযিা ত্তনরূপণ; 

ত্তফত্তলপাইটনর ত্তমন্দানাওটয়র মারাউই শহটর আইএটসর সশস্ত্র সমেথেটদর ত্তবরুটি ত্তফত্তলপাইটনর থসনাবাত্তহনীর 

অত্তভযান ত্তেল আটলাচনার থেটে। এর বাইটর উটেখটযাগ্য সন্ত্রাসী হামলার ঘেনাও ত্তেল, থযমন লন্ডটন গ্াত্তড় 

ত্তনটয় হামলা, আফগ্াত্তনস্তাটনর োবুটল বযাংটে থবামা হামলা ও পাত্তেস্তাটনর পারাত্তচনার বািাটর থবামা 
ত্তবটফারটণ ত্তনহি হন যোেটম ৩৫ এবং ৭০ িটনর থবত্তশ। আইএটসর ত্তবরুটি ত্তবত্তভন্ন িায়গ্ায় থযসব অত্তভযান 

চলত্তেল, থসগুটলাই সবটচটয় থবত্তশ মটনাটযাগ্ আেেথণ েটরত্তেল। থেননা, দৃশযি এই সব লড়াই থেটে আিিথ াত্তিে 

সন্ত্রাসী সংগ্ঠন ত্তহটসটব ত্তবটশেি এেটি রাষ্ট্র প্রত্তিষ্ঠার দাত্তবদার ত্তহটসটব, আইএটসর ভত্তবেযৎ থবাঝা যাটব বটলই 



ধ্ারণা েরা হত্তেল। ইরাে ও ত্তসত্তরয়ায় আইএটসর পরািয় থয অিযাসন্ন, থস ত্তবেটয় গ্ি েটয়ে মাটসর 

ঘেনাপ্রবাহ সুস্পি ইত্তেি বহন েরটলও এই ধ্ারণা আরও সুদৃঢ় হয় এই সমটয়ই। 

ত্তেন্তু থসই সমটয় অেথাৎ িনু মাটসর িৃিীয় সপ্তাটহ, আল-োটয়দা ইন ইত্তন্ডয়ান সাব-েত্তিটনি (এত্তেউআইএস, 

ভারিীয় উপমহাটদটশ আল-োটয়দা) এেটি দত্তলল প্রোশ েটরটে, যা সবার মটনাটযাগ্ দাত্তব েটর। কুত্তড় পৃষ্ঠার 

এই দত্তলটলর ত্তশটরানাম হটে ‘থোড অব েন্ডাক্ট ফর মুিাত্তহদীন ইন দয সাব-েত্তিটনি’ বা ‘উপমহাটদটশর 

মুিাত্তহদটদর আচরণত্তবত্তধ্’। এই দত্তলটলর িাৎপযথ রটয়টে সারা ত্তবটের সন্ত্রাসী িৎপরিার িনয এবং দত্তেণ 

এত্তশয়া অঞ্চটল আল-োটয়দার নিুন থেৌশটলর ইত্তেটির ত্তবটবচনায়। বাংলাটদটশ যাাঁরা িত্তেবাদত্তবেয়ে গ্টবেণা 
এবং োউিার থেরত্তরিটমর সটে যুি, এ ত্তবেয় িাাঁটদর মটনাটযাগ্ দাত্তব েটর। িটব এই দত্তলটলর ত্তবেয়বস্তু এবং 
এই দত্তলল ত্তেটসর ইত্তেি থদয়, থস সম্পটেথ  আটলাচনার আটগ্ সারা পৃত্তেবীটি সাংগ্ঠত্তনেভাটব আল-োটয়দার 

অবস্থা এবং দত্তেণ এত্তশয়ায় িার শত্তি ও থেৌশটলর ত্তবেটয় আমাটদর ত্তবস্তাত্তরি ধ্ারণা োো দরোর। 

আইএস ও আল-োটয়দার বাইটর অবশযই আরও সন্ত্রাসী সংগ্ঠন আটে, থযমন থসামাত্তলয়ায় আল শাবাব, 

নাইটিত্তরয়ার থবাটো হারাম, ত্তফত্তলপাইটনর আবু সায়াফ, পাত্তেস্তাটনর হরোিুল মুিাত্তহদীন, যারা ইসলামপন্থী 
উগ্রবাটদ ত্তবোসী; ২০১০ সাটলর পর এটদর থোটনা থোটনা সংগ্ঠন, যোেটম আল-োটয়দা বা আইএটসর প্রত্তি 

আনুগ্িয প্রোশ েটরটে। আিিথ াত্তিেভাটব সত্তেয় রাষ্ট্রবত্তহভূথ ি বা নন-থিে সন্ত্রাসী সংগ্ঠন ত্তহটসটব এখন পযথি 

প্রধ্ান সংগ্ঠন হটে আইএস ও আল-োটয়দা। 

গ্ি েটয়ে বেটর আিিথ াত্তিে সন্ত্রাসী সংগ্ঠন ত্তহটসটব আল-োটয়দা খুব থবত্তশ আটলাত্তচি হয়ত্তন, িার অনযিম 

োরণ হটে আইএটসর উত্থান, ইরাে ও ত্তসত্তরয়ার এে বড় অঞ্চটল েিৃথ ে স্থাপন, িাটদর অভূিপূবথ নৃশংসিা, 
ত্তবটের অনযে িার উপত্তস্থত্তি ও হামলা এবং সটবথাপত্তর মধ্যপ্রাটচযর রািনীত্তিটি আইএটসর োরটণ রাত্তশয়ার 

প্রিযে সংত্তিিিাসহ ত্তবত্তভন্ন ধ্রটনর থমরুেরণ। ২০১৩ সাটল আইএটসর সটে আল-োটয়দার সম্পেথ টেদও এর 

এেটি োরণ। গ্ি েটয়ে বেটর আল-োটয়দার প্রত্তি দৃত্তি না োোর অেথ ত্তে এই থয আল-োটয়দার মৃিুয ঘটেটে 

বা আল-োটয়দার সটে সংত্তিি সন্ত্রাসীরা ত্তনত্তিয় হটয় থগ্টে? 

২০০১ সাটল আফগ্াত্তনস্তাটন মাত্তেথ ন সামত্তরে অত্তভযান এবং েমিা থেটে িাটলবাটনর অপসারটণর পর আল-

োটয়দা থসন্ট্রাল বা আল-োটয়দার থেেীয় েমান্ড ও প্রধ্ান থনিারা হয় মারা যায় অেবা পাত্তলটয় থযটি সেম 

হয়। আল-োটয়দার ত্তবরুটি অবযাহি সামত্তরে অত্তভযাটনর থপ্রোপটে সংগ্ঠটনর দুবথলিা প্রোত্তশি হটলও 

সাংগ্ঠত্তনেভাটব আল-োটয়দা সমূ্পণথভাটব পরাস্ত হয়ত্তন। বরং সংগ্ঠনটি সারা পৃত্তেবীর ত্তবত্তভন্ন অঞ্চটল ত্তবভি 

হটয় িাটদর োযথেম ত্তবস্তাটরর থেৌশল গ্রহণ েটর। ২০১৪ সাল নাগ্াদ আমরা আল-োটয়দার অিি ত্তিনটি 

শত্তিশালী আঞ্চত্তলে শাখার উপত্তস্থত্তি ও সত্তেয়িা ত্তচত্তিি েরটি পাত্তর। থসগুটলা হটে আল-োটয়দা ইন 

মাগ্টরব, আল-োটয়দা ইন আরব থপত্তননসুলা এবং আল-োটয়দা ইন ইত্তন্ডয়ান সাব-েত্তিটনি। এর বাইটর আটে 

দত্তেণ-পূবথ এত্তশয়ায় আল-োটয়দার সাংগ্ঠত্তনে উপত্তস্থত্তি। এসব আঞ্চত্তলে সাংগ্ঠত্তনে োঠাটমার উপত্তস্থত্তির 

অেথ এই নয় থয ত্তবত্তভন্ন থদটশ আলাদা েটর আল-োটয়দার থদশীয় শাখা থনই। অটনটের ধ্ারণা থয এই 
থদশত্তভত্তিে শাখাগুটলা গুরুেপূণথ। ত্তনরাপিা ত্তবটিেে বারাে থমটন্ডলসন বটলন থয আল-োটয়দা এখন পযথি 

সািটি শত্তিশালী শাখা প্রত্তিষ্ঠা েটরটে। এগুটলা হটে থসৌত্তদ আরব (২০০৩), ইরাে (২০০৪), আলটিত্তরয়া 
(২০০৬), ইটয়টমন (২০০৯), থসামাত্তলয়া (২০১০), ত্তসত্তরয়া (২০১২) এবং ভারিীয় উপমহাটদশ (২০১৪) (থদখুন, 



দয আল-োটয়দা ফ্র্যাঞ্চাইি: দয এক্সপানশন অব আল-োটয়দা অযান্ড ইেস েনত্তসত্তেউটয়টেস, অক্সটফাডথ  
ইউত্তনভাত্তসথটি থপ্রস, ২০১৬)। 

আল-োটয়দা পুনগ্থঠটন সবটচটয় থবত্তশ সাহাযয েটরটে ২০০৩ সাটল ইরাটে মাত্তেথ ন সামত্তরে হস্তটেপ এবং 
পরবিী তনরািযের রািননত্তিে পত্তরত্তস্থত্তি। ইরাে আেমণ আল-োটয়দাটে নিুনভাটব সংগ্ঠিি হওয়ার 

সুটযাগ্ েটর ত্তদটয়টে। এেত্তদটে ত্তড-বাত্তেত্তফটেশটনর নাটম সুসংগ্ঠিি থসনাবাত্তহনীটে ত্তনত্তিয় েটর হািার হািার 

প্রত্তশত্তেি থসনাসদসয ও অত্তফসাটরর চােত্তরচুযত্তি, অনযত্তদটে দখলদার বাত্তহনী েিৃথ ে এটেবাটর থমৌত্তলে 

থসবাবযবস্থা, থযমন ত্তবদুযৎ ও পাত্তন সরবরাহ পুনঃপ্রত্তিষ্ঠায় বযেথিা, সাধ্ারণ ত্তনরাপিাবযবস্থা থভটে পড়া 
এেধ্রটনর অনুকূল পত্তরটবশ তিত্তর েটর। প্রােত্তমেভাটব সাোম থহাটসটনর সমেথটেরা থয প্রত্তিটরাধ্ তিত্তর 

েটরত্তেল, িা সামত্তরেভাটব থমাোত্তবলা েরার সময় মাত্তেথ ন বাত্তহনীর আচরণ, ত্তবটশে েটর আবু গ্ারাইটবর 

মটিা ত্তবত্তভন্ন োরাগ্াটর অিযাচাটরর ঘেনা, ইরাত্তেটদর এই ত্তবটদ্রাহীটদর প্রত্তিই সহানুভূত্তিশীল েটর থিাটল। 

এই পত্তরত্তস্থত্তির বযাপে অবনত্তি ঘটে ২০০৫ সাটল রািননত্তিে প্রত্তেয়া শুরু েরার পর। প্রেমি ২০০৫ সাটলর 

িানুয়াত্তরটি অনুত্তষ্ঠি ত্তনবথাচটন সুত্তন্ন িনটগ্াষ্ঠীর অংশগ্রহণ না েরা এবং ত্তডটসম্বটরর ত্তনবথাচটনর মধ্য ত্তদটয় 

প্রত্তিত্তষ্ঠি নুর-ই-আল মাত্তলত্তে সরোটরর নীত্তিসমূহ, যা সংখযালঘু সুত্তন্নটদর রািনীত্তি ও অেথনীত্তিটি 

অংশগ্রহটণর পে সীত্তমি েটর থদয়। মুিাদা আল-সদটরর থনিৃোধ্ীন উগ্রপন্থী সদর বাত্তহনীর উত্থান, িার 

বযাপে প্রভাব এবং এেটি অংশগ্রহণমূলে রািননত্তিে বযবস্থা তিত্তরটি সরোটরর সমূ্পণথ বযেথিা ও অেথননত্তিে 

অনুন্নয়ন এমন অবস্থা তিত্তর েটর, থয োরটণ আল-োটয়দার পটে থসখাটন শত্তি সঞ্চয় সম্ভব হয়। 

আবু মুসাব আল িারোত্তব ১৯৯৯ সাল থেটে ‘িামাি আল িাওত্তহদ ওয়াল ত্তিহাদ’ নাটম থয সংগ্ঠনটি গ্টড় 

িুটলত্তেটলন, িা-ই ২০০৪ সাটলর অটক্টাবটর আল-োটয়দায় থযাগ্ থদয় এবং আল-োটয়দা ইন ইরাে (এত্তেউআই) 
ত্তহটসটব প্রোত্তশি হয়। ইরাটে মাত্তেথ ত্তনটদর ত্তবরুটি সাোম সমেথে প্রত্তিটরাধ্ বাত্তহনীর সটে িাাঁর সখয োেটলও 

িারোত্তবর লেয হটয় ওটঠ ত্তশয়া-সুত্তন্ন ত্তবটভদটে সত্তহংস সংঘাটি পত্তরণি েরা। িাটি ত্তিত্তন সাফলযও লাভ 

েটরন। ত্তেন্তু এই থেৌশল ত্তনটয় আল-োটয়দার থনিাটদর সটে, ত্তবটশে েটর আয়মান আল িাওয়াত্তহত্তরর সটে 

িাাঁর ত্তবটরাটধ্র সূচনা হয়। ২০০৬ সাটলর থগ্াড়ায় িারোত্তব অনয ত্তেেু িত্তে সংগ্ঠটনর সটে এেটে গ্টড় 

থিাটলন ‘মুিাত্তহদীন শুরা োউত্তেল’, উটেশয িাাঁটদর গ্রহণটযাগ্যিা বৃত্তি েরা। িনু মাটস িারোত্তব এবং িাাঁর 

দীোগুরু থশখ আবটদল রহমান মাত্তেথ নটদর হামলায় মারা থগ্টল এর থনিৃটে আটসন আবু আইয়ুব আল মাসত্তর, 

১৫ অটক্টাবর ‘ইসলাত্তমে থিে ইন ইরাে’ বটল নিুন রাটষ্ট্রর থঘােণা থদওয়া হয় এবং আত্তমর-উল-থমাত্তমত্তনন 

ত্তহটসটব থঘােণা েরা হয় আবু উমর আল বাগ্দাত্তদর নাম (আসল নাম হাত্তমদ দাউদ খাত্তলল আল-িাউই, মৃিুয 
২০১০)। আল-োটয়দার থেেীয় থনিারা, এমনত্তে ওসামা ত্তবন লাটদন, এই রাষ্ট্র এবং েত্তেি আত্তমর-উল-

থমাত্তমত্তনটনর প্রত্তি সমেথন িানান। 

২০১০ সাটল েত্তেি ‘ইসলাত্তমে থিে ইন ইরাে’-এর প্রধ্ান বা আত্তমর-উল-থমাত্তমত্তনটনর দাত্তয়ে থনন আবু বাোর 

আল বাগ্দাত্তদ (আসল নাম ইবরাত্তহম ইবটন আওয়াদ ইবটন ইবরাত্তহম ইবটন আলী ইবটন মুহাম্মদ আল-বাদত্তর); 

২০১৩ সাটলর ৯ এত্তপ্রল ইসলাত্তমে থিেটে ত্তসত্তরয়ায় সম্প্রসাত্তরি েরার থঘােণা থদওয়া হয়। ত্তসত্তরয়ায় এর অংশ 

বটল ত্তবটবত্তচি হয় ২০১১ সাটল প্রত্তিত্তষ্ঠি ‘িাবাি আল নুসরা’। ত্তসত্তরয়ায় ইসলাত্তমে থিটের সম্প্রসারটণর 

থঘােণা ত্তনটয় আল-োটয়দাপ্রধ্ান িাওয়াত্তহত্তরর সটে আবু বের বাগ্দাত্তদর প্রোশয ত্তবটরাটধ্র থপ্রোপটে ২০১৪ 

সাটলর ২ থফব্রুয়াত্তর আল-োটয়দা ইসলাত্তমে থিটের সটে সম্পেথ টেদ ঘোয়। স্মরণ েরা দরোর থয ইত্তিমটধ্য 



দৃশযপে থেটে অপসৃি হটয়টেন আল-োটয়দার প্রত্তিষ্ঠািা ওসামা ত্তবন লাটদন—২০১১ সাটলর ২ থম পাত্তেস্তাটনর 

অযাটবাোবাটদ মাত্তেথ ন বাত্তহনী অত্তভযান চাত্তলটয় িাাঁটে হিযা েটর। িার ত্তিন বেটরর মাোয়, ২০১৪ সাটলর থম-

িনু মাটস ইরাটের মসুলসহ থবশ ত্তেেু এলাো এবং ত্তসত্তরয়ার এেটি অঞ্চটল েিৃথ ে স্থাপটনর পর ২৯ িনু 

‘থখলাফি’ প্রত্তিষ্ঠার থঘােণা থদয় ইসলাত্তমে থিে অব ইরাে অযান্ড ত্তসত্তরয়া, ত্তদনটি ত্তেল ১৪৩৫ ত্তহিত্তর সটনর 

রমিান মাটসর প্রেম ত্তদন। খত্তলফা ত্তহটসটব থঘাত্তেি আবু বের আল বাগ্দাত্তদ ৪ িলুাই শুেবার মসুটলর গ্রযান্ড 

মসত্তিটদ উপত্তস্থি হটয় বিবয থদন। 

২. আইএসএর সমািরাটল আল–োটয়দার শত্তি সঞ্চয় 

আবু বের আল বাগ্দাত্তদর থনিৃটে ২০১৪ সাটলর িনু মাটস ইসলাত্তমে থিটের আত্তবভথ াটবর পর আিিথ াত্তিে 

সন্ত্রাসবাটদর আটলাচনায় আইএটসর প্রাধ্ানয োেটলও আটরে সন্ত্রাসী সংগ্ঠন, ১৯৮৮ সাটল প্রত্তিত্তষ্ঠি, আল-

োটয়দা িখটনা সত্তেয় এবং খাত্তনেো অটগ্াচটরই শত্তি সঞ্চয় েরটে। ইত্তিমটধ্য আল-োটয়দা ২০১০-১১ সাটলর 

‘আরব বসি’-এর ধ্াক্কা সামটল উটঠটে, পাত্তেস্তান ও আত্তফ্র্োর ত্তবত্তভন্ন থদটশ িাটদর ত্তবরুটি চালাটনা অবযাহি 

থরান হামলা থমাোত্তবলা েটরটে; শীেথস্থানীয় থনিা ওসামা ত্তবন লাটদন, আটনায়ার আল আওলাত্তেসহ এোত্তধ্ে 

থনিার মৃিুযর ঘেনাও ঘটেটে। আয়মান আল িাওয়াত্তহত্তরর থনিৃটে আল-োটয়দার আঞ্চত্তলে শাখা আল-োটয়দা 
ইন মাগ্টরব (এত্তেউআইএম) এবং আল-োটয়দা ইন আরব থপত্তননসুলা (এত্তেউএত্তপ)—প্রত্তিত্তষ্ঠি হটয়টে এবং 
প্রত্তিত্তষ্ঠি হটি চটলটে আল-োটয়দা ইন ইত্তন্ডয়ান সাব-েত্তিটনে (এত্তেউআইএস)। ফটল এেত্তদটে আল-োটয়দার 

ঘটেটে শত্তিেয়, অনযত্তদটে নিুন োঠাটমা ত্তনটয় আল-োটয়দা সংগ্ঠিি হটয়টে। 

এত্তেউআইএম প্রত্তিত্তষ্ঠি হয় ২০০৭ সাটল, আলটিত্তরয়ার সন্ত্রাসী সংগ্ঠন ত্তিএসত্তপত্তস আল-োটয়দার সটে 

এেীভূি হওয়ার পর। িটব এত্তেউআইএম প্রধ্ানি মাত্তলটে ঘাাঁটি ত্তহটসটব বযবহার েটর োটে। থসামাত্তলয়া, 
নাইটিত্তরয়া, আলটিত্তরয়া, ত্তলত্তবয়া, মাত্তল, বুরত্তেনা ফাটসা, থমৌত্তরিাত্তনয়া, মরটক্কা ও ত্তিউত্তনত্তসয়ায় িাটদর 

সহটযাগ্ী ও শাখা সংগ্ঠনগুটলার োটির সমন্বয় এই আঞ্চত্তলে োঠাটমার উটেশয; থযখাটন এ ধ্রটনর সাংগ্ঠত্তনে 

উপত্তস্থত্তি থনই, থসখাটন এ ধ্রটনর সংগ্ঠন তিত্তর েরাও ত্তেল িাটদর প্রটচিার অিগ্থি। ২০১১ সাটল ত্তিউত্তনত্তসয়া 
ও ত্তলত্তবয়ায় আনসার আল-শাত্তরয়া, ২০১২ সাটল ত্তিউত্তনত্তসয়ায় োত্তিবাি আেবা ইবটন নাত্তফর প্রত্তিষ্ঠা থেটেই 
িা প্রত্তিভাি হয়। এর বাইটর ওই সব থদটশ থযসব িত্তে সংগ্ঠন আটে, িাটদর সটে আল-োটয়দা সহটযাত্তগ্িার 

সম্পেথ  গ্টড় থিাটল, থযমন থসামাত্তলয়ায় আল শাবাব, নাইটিত্তরয়ায় থবাটো হারাম। 

এত্তেউআইএটমর ত্তবসৃ্তত্তি, শত্তি সঞ্চয় ও ভয়াবহিা থবাঝার িনয ২০১২-১৩ সাটল মাত্তলর উিরাংটশ এে বড় 

এলাোিটুড় িাটদর দখল প্রত্তিষ্ঠার েো স্মরণই যটেি। ফ্র্াটের সামত্তরে অত্তভযাটনর মধ্য ত্তদটয়ই এই এলাোয় 

মাত্তল সরোটরর েিৃথ ে পুনঃপ্রত্তিত্তষ্ঠি হয়; ত্তেন্তু এরপর এত্তেউআইএম ফ্র্াটে িাটদর িৎপরিা বৃত্তি েটরটে এবং 
েটয়েটি হামলা চালাটনার থচিা েটরটে। এই থগ্াষ্ঠীর আেমটণর আরও উদাহরণ রটয়টে আলটিত্তরয়া থেটে 

বুরত্তেনা ফাটসা পযথি। ত্তলত্তবয়ায় গ্াোত্তফ সরোটরর পিটনর পর সৃি পত্তরত্তস্থত্তির সুটযাটগ্ ত্তলত্তবয়ার োটলাবািার 

থেটে এত্তেউআইএটমর সটে সংত্তিি িত্তেরা অস্ত্র সংগ্রহ েটরটে বটলই িানা যায়। িাটদর অটেথর এে প্রধ্ান উৎস 

হটে পত্তিমাটদর পণবন্দী ত্তহটসটব থনওয়া। এ বেটরর িনু মাটসর থশে ত্তদটে এ রেম এেিন পণবন্দী সুইটডটনর 

নাগ্ত্তরে েয় বের আেে োোর পর মুত্তি লাভ েটরটেন। 

২০০৯ সাটল এটস উদ্ভব ঘটে আল-োটয়দা ইন আরব থপত্তননসুলার (এত্তেউএত্তপ); এই আঞ্চত্তলে োঠাটমার প্রধ্ান 

এলাো হটে ইটয়টমন ও থসৌত্তদ আরব। ইটয়টমটন ১৯৯০-এর দশে থেটেই আফগ্ান যুিটফরি থযািারা 



সংগ্ঠিি ত্তেল ত্তবত্তভন্ন নাটম, থযমন ইসলাত্তমে থিহাদ ইন ইটয়টমন (১৯৯০-৯৪), আত্তমথ অব এটডন আবত্তয়য়ান 

(১৯৯৪-৯৮) এবং আল-োটয়দা ইন ইটয়টমন (১৯৯৮-২০০৩)। এরাই ২০০০ সাটলর অটক্টাবটর এটডন বন্দটর 

মাত্তেথ ন যুিিাহাি ইউএসএস থোটল থবামা হামলা চাত্তলটয়ত্তেল। ইটয়টমটন িত্তেটদর ত্তবোটশর পে উন্মুি হটয়ত্তেল 

আলী আবদুোহ সাটলহ সরোটরর প্রিযে মদটদই, দত্তেটণর ত্তবত্তেন্নিাবাদীটদর থমাোত্তবলা েরার থেৌশল 

ত্তহটসটব সাটলহ আত্তশর দশটে আফগ্াত্তনস্তাটন ইটয়টমত্তনটদর পাঠিটয়ত্তেটলন এবং িাটদর পটর দত্তেটণ 

ত্তবত্তেন্নিাবাদীটদর ত্তবরুটি বযবহার েরা হয়। থসই িত্তেরাই পটর আল-োটয়দার সটে যুি হয়; ২০১১ সাটল 

প্রত্তিষ্ঠা হয় আনসার আল শাত্তরয়া। এরাই ২০১১ সাটল আবয়ান প্রটদটশর এেটি এলাো দখল েটর ত্তনটয় থসখাটন 

িাটদর শাসনবযবস্থা চালু রাটখ প্রায় এে বের। সাটলহ সরোটরর পিটনর পর (২০১২) িার উিরসূত্তরর ত্তবরুটি 

ত্তশয়া মিানুসারী হুত্তি িনটগ্াষ্ঠী থয ত্তবটদ্রাহ চালাটে, িার ত্তবপরীটি আল-োটয়দা সুত্তন্ন মিাবলম্বীটদর 

প্রত্তিত্তনত্তধ্টের দাত্তবদার হটয় গৃ্হযুটি শত্তরে হটয়টে এবং েমাগ্িভাটব শত্তি সঞ্চয় েটর চটলটে। নিুন সরোটরর 

প্রত্তি সমেথটনর নাটম এই সংেটে থসৌত্তদ আরটবর সংযুত্তি এবং রািননত্তিে সমাধ্াটনর বদটল ত্তনত্তবথচার হামলা ও 

যুি এই পত্তরত্তস্থত্তির আরও অবনত্তিই ঘটিটয়টে। আটমত্তরোন এিারপ্রাইি ইনত্তিটিউটের থফটলা েযােত্তরন 

ত্তিমারমযান গ্ি ১৩ িলুাই যুিরাটষ্ট্রর েংটগ্রটসর এেটি সাব-েত্তমটির শুনাত্তনটি ‘আল-োটয়দা ইি থরংটদত্তনং 
ইন দয শযাটডাি’ ত্তশটরানাটম থদওয়া বিটবয বটলন থয ইটয়টমন আল-োটয়দার তবত্তেে অপাটরশন এবং থিযষ্ঠ 

থনিাটদর এেটি ‘ত্তনরাপদ স্বটগ্থ’ পত্তরণি হটয়টে। 

এত্তেউএত্তপর ত্তদ্বিীয় প্রধ্ান থেে হটে থসৌত্তদ আরব। আল-োটয়দার সটে থসৌত্তদ থযাগ্াটযাটগ্র এেটি ত্তদে হটে 

আদত্তশথে, অনযটি ঐত্তিহাত্তসে। ওসামা ত্তবন লাটদন থসৌত্তদ নাগ্ত্তরে ত্তেটলন এবং ১৯৯১ সাল পযথি থসৌত্তদ 

েমিাসীনটদর সটে িাাঁর থোটনা ত্তবটরাধ্ই ত্তেল না। িদুপত্তর ৯/১১-এর ১৯ িন হামলাোরীর ১৫ িন ত্তেল 

থসৌত্তদ নাগ্ত্তরে এবং এই হামলার পত্তরেল্পনাোরীটদর বড় অংশই এটসত্তেল থসৌত্তদ আরব থেটে। এই অত্তভটযাগ্ও 

আটে থয থসৌত্তদ আরটবর েমিাসীন ও প্রভাবশালীরা জ্ঞািসাটরই আল-োটয়দার এই অত্তভযাটন অটেথর সংস্থান 

েটরত্তেল। এসব িটেযর পাশাপাত্তশ এোও আমরা িাত্তন থয ২০০৩ সাল থেটে থসৌত্তদ আরটবর থভিটরই আল-

োটয়দার সাংগ্ঠত্তনে শত্তি বৃত্তি থপটয়টে এবং আল-োটয়দার িত্তেরা থবশ ত্তেেু হামলা চালাটি সেম হটয়টে। 

েযােত্তরন ত্তিমারমযাটনর মটি, সাম্প্রত্তিে োটল আল-োটয়দার শত্তি সঞ্চটয় সবটচটয় থবত্তশ ভূত্তমো থরটখটে এবং 
এখটনা থরটখ চটলটে ত্তসত্তরয়ার গৃ্হযুি। িাওয়াত্তহত্তর থয ইরাে, ত্তসত্তরয়া ও থলবাননটে গুরুেপূণথ মটন েটরন, থসো 
িাাঁর এোত্তধ্ে বিটবযই স্পি। 

এসব সুত্তনত্তদথি আঞ্চত্তলে শাখার বাইটরও আল-োটয়দার সটে যুি সন্ত্রাসী সংগ্ঠন আটে এবং িার অটনেগুটলা 
যটেি শত্তিশালী বটলই ত্তবটবত্তচি। আল-োটয়দার এেো বড় উপত্তস্থত্তি আমরা থদখটি পাই দত্তেণ-পূবথ এত্তশয়ায়, 

থযখাটন আঞ্চত্তলে শাখা না োেটলও সাংগ্ঠত্তনেভাটব যুি সংগ্ঠন ত্তেল বা রটয়টে; থযমন ইটন্দাটনত্তশয়ার লস্কর-

এ-িনুাদুোহা, িাত্তময়া ইসলাত্তময়া, মালটয়ত্তশয়ায় কুমু্পলান মুিাত্তহত্তদন, োইলযাটন্ডর িাত্তময়া সালাত্তফয়া। আবু 

সাটয়ফ এবং মটরা ইসলাত্তমে ফ্র্ি ইসলাত্তমে থিটের প্রত্তি আনুগ্িয প্রোটশর আগ্ পযথি আল-োটয়দার সটেই 
যুি ত্তেল। এ ধ্রটনর থযাগ্াটযাগ্ ১৯৯০-এর থগ্াড়া থেটেই উপত্তস্থি। থয োরটণ ১৯৯৪ সাটল রামত্তি ইউসুফ 

এবং ৯/১১-এর অনযিম পত্তরেল্পনাোরী খাত্তলদ থশখ মুহাম্মদ দত্তেণ-পূবথ এত্তশয়ায় বটসই ১২টি মাত্তেথ ন ত্তবমান 

ত্তেনিাই েরার পত্তরেল্পনা েটরত্তেটলন; কুটয়ত্তি িত্তে ওমর আল ফারুে দত্তেণ এশীয় থগ্াষ্ঠীর সদসযটদর 

প্রত্তশেটণর িনয েযাম্প তিত্তর েটরত্তেটলন। এসব িত্তেই এই অঞ্চটলর ত্তবত্তভন্ন থদটশ সন্ত্রাসী হামলা চালায়, যার 



মটধ্য আটে ২০০২ সাটল বাত্তলটি, ২০০৩ সাটল িাোিথ ায় থহাটেটল এবং ২০০৪ সাটল অটরত্তলয়ার দূিাবাটস থবামা 
হামলা। িাটদর এসব োযথেটমর প্রভাব থেবল দত্তেণ-পূবথ এত্তশয়ায় নয়, বরং দত্তেণ এত্তশয়াটিও আটে। 

িত্তে সংগ্ঠটনর োযথেলাপ এবং সাংগ্ঠত্তনে প্রস্তুত্তি ত্তবেটয় যি থবত্তশ িানা যাটব, যি থবত্তশ আলাপ-আটলাচনার 

সুটযাগ্ োেটব, িিই এই ধ্রটনর ত্তবপদ থমাোত্তবলা েরা সহি হটব। অনযোয় ত্তবপটদর মাো বৃত্তি পাওয়ার 

আশঙ্কাই থবত্তশ।  
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