
গুজব যখন হাতিয়ার 

নাসরীন মুস্তাফা 

এখন যার ইন্টারননট সংনযাগ আনে, সস চাইনেই সিয-তিথ্যা যা তিছু গল্পনি সনিযর িনিা িনর েতিনয় তিনি পানর। 

িথ্য পাওয়ার অতিিার সব নাগতরনির। অবশ্যই িা সঠিি ও সিয িথ্য। তিনথ্য ও ভুয়া িথ্য েিাননা িখননাই নাগতরি অতিিার 

হনি পানর না। এনি সিাজ ও রানের প্রতিষ্ঠানসমূনহর উপর নাগতরনির আস্থানি প্রশ্নতবদ্ধ িনর সফো হয়। িানুষ ভরসা িরনি ভয় 

পায়। এনি ব্যতি পয যানয় সািাতজি ও িানতসি ক্ষতি সযিন বানি, সিাজ ও রাে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বৃহত্তর অনথ য।  

তবতভন্ন সিনের তনব যাচন সািনন সরনখ সফসবুি, টিিটি ও টুইটানরর িনিা নানা রিনির সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যনি 

গুজব েতিনয় সিওয়ার প্রিাণ তিনেনে িতজো ফাউনেেন পতরচাতেি এি জতরনপ। উনেশ্যমূেি তিনথ্য ও ভুয়া িথ্য ব্যবহার িনর 

এসব গুজব েিাননা হনয়নে। এ বেনরর ৯ আগস্ট সিতনয়ায় অনুতষ্ঠি তনব যাচননর আনগ, তনব যাচননর সিনয় ও পনর উনেশ্যমূেিভানব 

িথ্য লুতিনয়, তিনথ্য ও ভুয়া িথ্য তিনয় গুজব েিাননার প্রচুর প্রিাণ উনেখ িনর পতরতস্থতি িিটা ভয়াবহ হনয়তেে, আরও িি 

ভয়াবহ হনি পারি, িা তননয় উনেগ প্রিাে িরা হনয়নে। সি িাস সথনি শুরু হনয়তেে গুজব তিতরর সব যাত্মি সচষ্টা। সািাতজি 

সযাগানযাগিাধ্যনি তভতিও সেনি, ভুয়া জতরপতভতত্তি ভুয়া তনউজ সাইট খুনে ব্যতিতবনেষ এবং গ্রæপ গুজব সৃতষ্ট িনরনে। এরপর 

সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যনির এেগতরিি ভুয়া ও তিনথ্য িথ্যনি বহুগুনণ েতিনয় পিনি সাহায্য িনরনে। 

৯ আগস্ট তনব যাচন অনুষ্ঠাননর পর রােপতি, জািীয় ও িাউতন্ট প্রতিতনতি তনব যাচননর জন্য সিতনয়ার তনব যাচন িতিেন েয় 

তিন সিয় তননয়তেে সভাট গণনা, যাচাই বাোই ও সভানটর ফোফে স াষণার জন্য। প্রথিবানরর িনিা িতিেন সব যসািারনণর 

প্রনবেনযাগ্য অনোইন সপাট যাে চালু িনরতেে, সযখান সথনি জনগণ সভাট গণনা িায যক্রি পয যনবক্ষণ িরনি সপনরনে। এই সিনয় 

পাো তিনয় সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যনি ‘বুননা জাননায়ার’ সহনর যাওয়ার, ‘বীর সযাদ্ধা’ জয়োভ িরার ভুয়া খবর েতিনয় পনি 

সভাটারনির অতস্থর িনর তুনেতেে। এই িাত্র নাইনরাতবনি সসনাবাতহনী সননিনে জািীয় তিনথ্য খবর প্রচার িনর উনত্তজনা বাতিনয় 

সিওয়ার সচষ্টা তেে। তনব যাচন িতিেন সিান এিজন রােপতি প্রাথীনি তজতিনয় সিওয়ার জন্য সভানটর ফোফে িারচুতপ িরনে, 

এই অসিয িথ্য  েতিনয় তিনয় জনগণনি উনত্ততজি িরার সচষ্টা হনয়নে।  

সিতনয়ার তনব যাচননর সব পনক্ষর প্রাথীরা তননজর পেন্দ বা িনির সানথ তিেনেই িথ্য ও খবর সেয়ার িরতেনেন, যার 

সবতেরভাগই তিনথ্য িথ্য। এর অথ য পেন্দ হনে যাচাই না িনরই গুজব েতিনয় তিনি সব পক্ষই সিানভানব আগ্রহী। রােপতি উহুরু 

সিতনয়াত্তা দুই িফায় িাতয়ত্ব পােন িনরনেন বনে প্রাথী হনি পারনেন না। উপরােপতি উইতেয়াি রুনটা প্রাথী হনেন, তবপনক্ষ 

তেনেন রায়ো ওতিঙ্গা। তবতবতস তনউজ সস্টাতরর ভানে এরিি এিটি টিিটি তভতিও এে বাজানর সয আনিতরিার সানবি রােপতি 

বারািা ওবািা জনাব রুনটার প্রতি সিথ যন ব্যি িনরনেন। ভানো িনর েক্ষয িরনেই সবাঝা যায়Ñবািয অশুদ্ধ, বারাি ওবািার 

মুখাবয়ব অস্বাভাতবি, তবতবতস স্টুতিও’র ব্যািগ্রাউনের ব্যানানরর সানথ তভতিওনি সিখাননা ব্যানানরর রং তিেনে না। পুনরাপুতর 

গুজব তেে এটি। ২০১৮ সানে ওয়াতেংটনন তিথনসাতনয়ান ইনতস্টটিউনট বারাি ওবািা ভাষণ তিনয়তেনেন, সসই খবনরর তভতিওনি 

িনিনিা ব্যবহার িনরনে গুজবসৃতষ্টিারী ব্যতি অথবা গ্রæপ। আবার উইতেয়াি রুনটার তবরুদ্ধ পক্ষ পতত্রিার প্রথি পািায় খবর 

এনন তিে সয, রুনটার এইচআইতভ পরীক্ষার পয়সা তিনেন রােপতি সিতনয়াত্তা। জনাব রুনটা সতিয সতিয এইচআইতভ পতজটিভ তি 

না, খবনর িার উত্তর না তিেনেও গুজব তিন্তু তিতর হনয় সগে।   

িতজো ফাউনেেননর সম্মাতনি সফনো ওিাঙ্গা িাদুং গনবষণা িনের সনতৃত্ব তিনেন। তিতন চীননর তভতিও প্ল্যাটফি য 

টিিটি-সি সবনচনয় দ্রæিগতিনি রাজননতিি িনথ্যর তবকৃি রূপনি েতিনয় সিওয়ার িাধ্যি বনে উনেখ িনরনেন। এই তবকৃতি 

এিটাই ভয়ংির, জয়োভ িরনেও উইতেয়াি রুনটা যানি ক্ষিিা তননি না পানরন সসজন্য সুতপ্রি সিানট য তপটিেন িানয়র িরা 

হনয়নে বনে েতব তিনয় খবর প্রচার িরা হয়, যতিও এরিি সিান তপটিেন আনিৌ িরা হয়তন। জনগণ তিন্তু তপটিেন িরা হনয়নে, 

এই খবনরই সিনি উনেতেে। সিতনয়ানি  টনেও িতজো ফাউনেেন িনন িরনে,  টনাটি সব সিনের জন্যই তচন্তার তবষয়। রয়টার 

সিতনয়ার জনগনণর উপর এিটি জতরপ িনর সিনখনে, েিিরা ৭৫ ভাগ সিতনয়ান অনোইনন সিয ও তিনথ্য খবনরর িানঝ পাথ যিয 

িরনি অক্ষি। বাংোনিনের িি জন সিয ও তিনথ্য িসথ্যর পাথ যিয বুঝনি পানরন এবং সবাঝাটা জরুতর বনে ভানবন? গুজব তবষনয় 

সনচিনিার অভাব সিতনয়ানি আনে, আিানিরও সয আনে িা বুঝনি সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যনি সচাখ রাখনেই সবাঝা যায়। যি 

দ্রæি সয সিান িথ্য েতিনয় পনি, সসরিি দ্রæিিার সানথ ফযাক্ট সচতিং িরা হয় না বনে সিনয়র সিৌনি গুজব প্রতক্রয়া এতগনয় 

যায়, োভবান হয় গুজবসৃতষ্টিারী পক্ষ। গুজনবর জন্য তিনথ্য ও ভুয়া খবর তিতরর পতরিাণও সবতে, সস তুেনায় সিয খবর িি। 

সিতনয়ার তনব যাচননর আনগর সপ্তানহ িে তিতেয়ন ভুয়া সপাস্ট, খবর, তভতিও, তবজ্ঞাপন েিাননা হনেও সিয খবর তেে িাত্র িনয়ি 

ে’! তনব যাচন তবনেষজ্ঞ, রাজননতিি তবনেষি, সুেীে সিানজর প্রতিতনতিত্বিারী তবতেষ্ট ব্যতিনির বিনব্যর খতেি, িখননা 

তবকৃি, িখননা পুনরা তিনথ্য বিনব্যর তিনেটনি িানজ োতগনয় গুজব তিতর িরার তহতিি পনিতেে। িিনন্ত জানা সগনে, এরিি 

বিব্য িারা আনিৌ সিনতন। তিন্তু সসই সিয জাননি সিা সিয় সেনগনে। এর িনধ্য সভাটারনির প্রভাতবি িরা সম্ভব হনয়নে, জনগণনি 



তবভ্রান্ত িরা সগনে, অনপক্ষাকৃি িরুণ-অতেতক্ষি-তবভ্রান্ত অংে পতরিল্পনািাতফি উনত্ততজি হনয়নে। পুতেনের গুতেনি ১০০জন িানুষ 

িারা সগনে বনে িথ্য েতিনয় পিনেও তনব যাচন িতিেননর তহনসনব এই সংখ্যা ২৪। গুজব েতিনয় এিটি িানুনষরও মৃতুয হনে এর 

সচনয় দুুঃখজনি  টনা আর িী হনি পানর?  

গুজবসৃতষ্টিারী পনক্ষর চাওয়া তিন্তু সতহংসিা, িানুনষর িানঝ তবনভি তিতর িনর স াো পাতননি িাে তেিার িরা। 

দুুঃখজনি হনেও সতিয, সবিার-সটতেতভেন ও সংবািপত্রও সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যনির খবরনি প্রচার িনর এর তবস্তৃতি আরও 

েতিনয় তিনি ভ‚তিিা রাখনে। আবার মূেিারার তিতিয়া জনগনণর চাতহিার সানথ িাে তিতেনয় সিনয়র সানথ পাো তিনয় সঠিি 

িথ্য প্রচার িরনি পারনে না বনে অতস্থর হনয় সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যি সথনি িথ্য জাননি চাইনে সািারণ িানুষ। মূেিারার 

তিতিয়া সব সিয় সতিয বেনে, এই িারণানিও ফাটে িনরনে নানা িারনণ। সািারণ িানুনষর িথ্য পাওয়ার অতিিার এখন সতিযই 

বনিা তবপনি আনে। সিতনয়ার িথা বাি তিন। ২০১৬ সানে ইউনরাতপয় ইউতনয়ন সথনি সবতরনয় আসনি বৃনটননি প্রভাতবি িনরতেে 

সািাতজি সযাগানযাগিাধ্যনি েতিনয় সিওয়া নানা গুজব, যানি োভবান হনয়তেে রাজননতিি ও অথ যননতিি সুনযাগসন্ধানী পক্ষ। 

িাতিযন যুিরানের তনব যাচনন সিানাল্ি সজ. ট্রাম্পনি তজতিনয় তিনি এিই রিি  টনা  টনেও এসব তননয় সখাোখুতে আনোচনায় 

বনসতন সব পক্ষ। গুজব েতিনয় এিটি সিনের তনব যাচননর ফোফে বিনে সিওয়া যায় তিংবা সুনযাগসন্ধানীনির স্বাথ যতসতদ্ধ হয়, এিন 

িথ্য তবশ্বব্যাপী েতিনয় পনিনে বনে গুজবসৃতষ্টনি উৎসাহী পনক্ষর িাপট তিননি তিন বািনে তবনশ্বর সব সিনেই। তবনেষ িনর সযসব 

সিনের জনগণ রাজননতিি তেক্ষায় সনচিন নয়, রাজননতিি িেগুনো তননজনির স্বানথ য জনগনণর িিািিনি পতরচাতেি িরনি 

চায়, স্বাথ যসন্ধানী ব্যবসায়ী-সপোজীতব-আিোনির সুনযাগ সনওয়ার িান্দা থানি, সসসব সিনে গুজনবর চাষাবানি ফেন হয় ভানো। 

িনরানা অতিিাতরনি তবপয যস্ত ব্যতি-সিাজ-রানের িানতসি স্বাস্থয, অথ যননতিি অবস্থা পরবিীনি যখন রাতেয়া-ইউনক্রননর িাধ্যনি 

 টিনয় সিওয়া তবশ্ব সিািেনির স্বাথ যতসতদ্ধর যুনদ্ধ আরও তবপয যস্ত হনি থািে, িখন তিনথ্য ও ভুয়া িনথ্যর উনেশ্যমূেি ব্যবহানরর 

আগ্রহ সযন আরও সবনি সগনে।  

অস্বীিার িরার উপায় সনই, গুজব সৃতষ্টনি এখন সিাটা অংনির অনথ যর সেননিন চেনে যা জনগনণর সিান িানজ আসনে 

না। সিতনয়ানি গুজব সৃতষ্টর িাজটি সেনতভতত্তি িানপতি সংগেন তসটিনজননগা তনয়ন্ত্রণ িনরনে বনে অতভনযাগ ওোর পর এি 

সিনে অবস্থান িনর আনরি সিনের পতরতস্থতিনি তনয়ন্ত্রণ িরার অপনচষ্টা তিতজটাে িাধ্যি সম্বনন্ধ ভীতিই তিতর িরনে। তিতজটাে 

িাধ্যনির সুফে নয় বরং এর কুফে জনগনণর তবপয যস্ত িানতসি অবস্থানি আরও সতঙ্গন িনর তুেনে। সিস্যা িাটিনয় ওোর 

ইতিবাচি তচন্তানি গ্রহণ না িরার পনরাক্ষ িািনা তিতর িরনে এিনভানব সযন সিস্যানি ভয়াবহ আিানর সতিয বনে গ্রহণ িরনি 

পারাটাই আসে িাজ, সিািাননর জন্য সিান সচষ্টার িরিার সনই। জনগনণর িানঝ েষ্টিুঃ তবভতি তিতর হনে। হিাোচচ যািারী 

আনরিজন হিাোবািীনিই বন্ধু িনন িরনে, এর অন্যথা হনে ভাষার ব্যবহার িিয য পয যানয় তননিও আপতত্ত সনই। সুনযাগ সপনে 

িানেও সননি যায় এরিি বন্ধুর িে। ২০২১ সানের জানুয়াতর িানস আনিতরিার িংনগ্রস ভবনন হািো তিংবা তিছুতিন আনগ 

শ্রীেংিার রােপতি ভবনন হািো িরনি যারা ছুনট তগনয়তেে, িারা তি সিািাননর সখোঁনজ তগনয়তেে? জনগণনি ম্াংনগা তপপে 

বোর তিন িনব সেষ হনব? সািারণ িানুষনি সিন পুু তুনের িনিা নাচানব অদৃশ্য হাি?  

সতহংস  টনা  টানি জনগণনি উনে তিনি গুজবনি হাতিয়ার তহনসনব ব্যবহার িরার অবসান সহাক্।  

# 
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