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গুজেব ষড়য  েদখেছ সরকার: ‘েদশেক aি িতশীল করেতi eমন 
aপতৎপরতা’ 
আবদু াহ আল মামুন    

 

 ‘েছেলধরা’ গুজবেক ষড়য  িহেসেব েদখেছ সরকার। মতাসীন আoয়ামী লীগ o সরকােরর নীিতিনধ র্ারকরা 
বলেছন, eর মা েম েদশেক aি িতশীল করেত চায় eকিট aশুভ মহল। eেদর ল য্ aি রতা o ƣনরাজয্ সৃি  
কের সরকারেক েবকায়দায় েফলা। e কারেণi ‘প া েসতু িনম র্ােণ মানুেষর মাথা লাগেব’ বেল aতয্  
পিরকি তভােব গুজব ছড়ােনা হেয়েছ। তার পরi েদেশর িবিভ  ােন েছেলধরা আত  ছিড়েয় পেড় eবং িনরীহ 
মানুষ হতয্ার মেতা ঘটনা ঘটেছ। aতীেতo ei সরকােরর িবরুে  পিরকি তভােব গুজব ছড়ােনা হেয়িছল বেল 
তাঁরা aিভেযাগ কেরন। আoয়ামী লীেগর সভাপিতম লীর সদ  েমাহা দ নািসম কােলর ক েক বেলন, 
সরকােরর িবরুে  eটা পিরকি ত ষড়য । যারা গণতে  িবশব্াস কের না, জি  u ােন িবশব্াস কের তারাi গুজব 
ছড়াে । েমাহা দ নািসম আেরা বেলন, গুজব িতেরােধ সরকার তব্িরতগিতেত যথাযথ পদে প িনেয়েছ। িবিভ  
মহল েথেক মানুষেক সেচতন করার uে াগ েনoয়া হেয়েছ। সামািজক আে ালন গেড় uঠেছ। িতিন aিভেযাগ 
কেরন, aতীেতo সরকােরর িবরুে  e ধরেনর ষড়য  হেয়িছল। িক  তখন তারা থ র্ হয়, eবারo ষড়য কারীরা 
থ র্ হেব। সব্রা ম ী আসাদু ামান খান কামাল বেলন, েদেশর পিরি িত aি িতশীল করেত েছেলধরার গুজব 

ছিড়েয় মানুষ হতয্া করা হে । যারা eসব ঘটনা ঘটাে , তােদর শাি  েপেতi হেব। িতিন বেলন, সামািজক 
েযাগােযাগ মা েম গুজব সৃি র মা েম কতগুেলা aনাকাি ত ঘটনা ঘেটেছ। e গুজেবর েকােনা িভি  েনi। 

আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স াদক o েনৗপিরবহন িতম ী খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী বেলন, েয আি েক গুজব 
ছিড়েয় মানুষ হতয্া করা হে , তােত েবাঝা যাে  eেত eকিট মহেলর দুরিভসি  রেয়েছ। মুি যুে র সময়, 86-
পরবত  সমেয় গুজব ছড়ােনা হেয়েছ, গুজব ছিড়েয় ব ব  পিরবারেক কলি ত করার aপেচ া করা হেয়েছ। 
সাঈদীেক চাঁেদ েদখা েগেছ—eমন গুজব ছিড়েয়o তা ব চালােনা হেয়িছল। oi মহলিট সব িদক িদেয় পরািজত 
হেয় eখন েদেশর শাি  o ি িতশীলতা ন  করেত চায়। িক  তা তারা পারেব না। eরi মে  ষড়য কারীেদর 
িচি ত করা হেয়েছ। e জ  যারা দায়ী তােদর িবরুে  ব া েনoয়া হে । পুিলেশর মহাপিরদশ র্ক (আiিজিপ) 
েমাহা দ জােবদ পােটায়ারী গতকাল বুধবার eক সংবাদ সে লেন বেলেছন, পিরকি তভােব েদেশর েভতর o 



বাiের েথেক গুজব ছড়ােনা হে । u য়েনর a গিত রুখেত সব্াথ র্ােনব্ষী মহল তৎপরতা চালাে । তােদর সব 
আে ালন থ র্ হoয়ার পর ei সহজ পথিট aথ র্াৎ েফসবুকসহ িবিভ  গণমা েম গুজব ছড়ােনার পথ েবেছ 
িনেয়েছ। eর আেগর িদন সব্রা ম ী আসাদু ামান খােনর েদoয়া ত  aনুযায়ী, e পয র্  গণিপটুিনেত িনহত 
হেয়েছন ছয়জন। আর আহত হেয়েছন 26 জন। গতকাল আiিজিপ জােবদ পােটায়ারী জানান, গুজব o 
গণিপটুিনর ঘটনায় e পয র্  42িট মামলা হেয়েছ। eসব ঘটনায় জিড়ত থাকার aিভেযােগ 214 জনেক ে ার 
করা হেয়েছ। যােদর ে ার করা হেয়েছ তােদর মে  সরকারিবেরাধী েলাকজন আেছ। তােদর মে  সরকার 
সমথ র্ক েকu েনi বেলo জানান িতিন। ত ম ী eবং আoয়ামী লীেগর চার o কাশনা স াদক ড. হাছান 
মাহমুদ গতকাল বেলেছন, যারা গুজেবর মা েম আত  ছড়াে  eবং আiন িনেজর হােত তুেল িনে  তােদর 
দলীয়ভােব িতেরাধ করেত দেলর সারা েদেশর েনতাকম েদর িত আহব্ান জানােনা হেয়েছ।  

সরকােরর প  েথেক েসতু ম ণালয় গুজব ছড়ােনার শুরুেতi িব ি  কাশ কের মানুষেক সেচতন কের। স িত 
েশষ হoয়া েজলা শাসক (িডিস) সে লেনo িবষয়িট uেঠ আেস। পুিলশ সুপারেদর (eসিপ) eমন গুজব 
স েক র্ সতকর্ থাকার িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ সরকােরর শীষ র্ পয র্ায় েথেক। েস aনুযায়ী িতিট থানা পুিলেশর 
প  েথেক চার চালােনা হে । জানেত চাiেল াবি ক o গেবষক ƣসয়দ আবুল মকসুদ কােলর ক েক বেলন, 
‘মানুেষর মে  eখন মূ েবােধর aভাব, েয বা যারা গণিপটুিনর মেতা ঘটনা ঘটাে  তারা aপরাধী। িক  
আশপােশর েয শত শত মানুষ থােক তারা িক  দু তকারী নয়। তেব তােদরo eকিট দািয়তব্ আেছ িতেরাধ 
করার। িক  েসi িতেরােধর জায়গা eখন আর েনi। ফেল e ধরেনর ঘটনাগুেলা েবিশ ঘটেছ।’ 

 


