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ত  িবকৃিতর ে ে  নতুন কের িবেশব্ ভাব েফলেছ চীন। বহুিদন ধের েদশীয় পয র্ােয় তারা গুজেবর বহার কের আসেছ। তেব 
সাম িতক বছরগুেলায় তােদর aপ চার ƣবিশব্ক রূপ িনেয়েছ। e ধরেনর aপ চার চালােনার জ  আলাদাভােব েজার িদে  চীন 
কতৃর্প । আগ  মােস হংকংেয়র িবে াভ িনেয় aপ চার চালােনার aিভেযােগ কেয়কশ’ চীনা aয্াকাu  ব  কের িদেয়েছ 
েফসবুক, টুiটার o iuিটuব। 
 
িতেবদন aনুসাের, ত  িবকৃিতেত েপশাদার ভাব চেল আসেছ। সংগিঠত uপােয় eসব কাজকম র্ করা হে । সরকাররা ‘সাiবার 

েসনা’ িনেয়াগ করেছ, িনজেদর সব্াথ র্ চিরতােথ র্র uে ে । জনমত পাে  িদেত বহার হে  সামািজক েযাগােযাগ মা মগুেলা। েদশ 
েছেড় eখন আেরা িব ত পয র্ােয় শুরু হেয়েছ aপ চার চালােনা। a ল বা a রাজয্ িভি েতo eসব aিভযান চালােনা হে । 
a েফাড র্ গেবষকরা বলেছন, সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহার কের সরকাররা মানবািধকার ল ন চাপা েদয়া, িভ মত দমন, 
রাজৈনিতক িতদব্ ীেদর েহয় করা হে । আজারবাiজান, বাহরাiন o িজমব্াবুেয়েত ei হার েবিশ। e ছাড়া, তািজিক ােন ভুয়া 
aয্াকাu  খুেল সরকারপি  চারণা চালােত িবশব্িব ালয় িশ াথ েদর িনেয়াগ িদেয়িছল সরকার। িময়ানমােরo eকiরকম ঘটনা 
ঘেটেছ। েবিশরভাগ ে ে  েদেশর জনগেণর মত পা ােত e ধরেনর aিভযান চািলেয় থােক সরকাররা। তেব চীন, রািশয়া, 
পািক ান, iরান, ভারত, েসৗিদ আরব o েভিনজুেয়লা তােদর িত আ জর্ািতক দৃি ভি  পা ােতo eসব aপ চার চািলেয়েছ।  
 


