গুজেবর ডালপালা
।। এবাদত আলী।।

সামািজক িবজ্ঞােনর ভাষায়, গুজব হেলা এমন েকান িববৃিত যার সত্যতা
অল্প সমেয়র মধ্েয অথবা কখনই িনশ্িচত করা সম্ভব হয়না। অেনেকর
দৃষ্িটভঙ্িগেত গুজব হেলা প্রচারনার একিট উপেসট মাত্র। আঙ্গুর
গােছর লতায় পাতায় েকানটা আগা আর েকানটা েগাড়া েযমন খুঁেজ পাওয়া
যায়না েতমিন গুজেবরও েকান সিঠক িঠকানা পাওয়া যায়না।

সমাজিবজ্ঞানীেদর মেত,পৃিথবীেত প্রত্েযক সমােজ িকছু সুিবধােভািগ
ব্যক্িত আেছ। যারা িমথ্যা িবভ্রান্িতকর, কাল্পিনক ও বােনায়াট কথা
রটনা কের শান্ত পিরেবশেক অশান্ত কের আনন্দ লাভ কের থােক। সমােজর
লাভক্ষিত তােদর কাচ্েছ তুচ্ছ। এধরেনর গুজব ছিড়েয় তারা আত্মতৃপ্িত
লাভ কের। বাংলােদেশও একিট মহল সুেযাগ েপেলই গুজব রটনা কের থােক।
গ্রামাঞ্চেল একিট প্রবাদ আেছ েয, ‘িচল কান িনেয় েগল, কােন হাত
িদেয় না েদেখ িচেলর েপছেন েদৗড়ােনা।’ গুজব েযন িঠক েতমিন। িমথ্যা
ও কাল্পিনক তথ্েযর ওপর িভত্িত কের প্রচািরত িবষয়েক সত্য বেল
িবশ্বাস কের তা অপেরর িনকট প্রচার করাই েযন েসই সকল ব্যক্িতেদর
কাজ। গুজব আেলাক লতা বা স্বর্ণলতার মত। অন্য গােছর ওপর ভর কের
েবেড় ওেঠ তার ডাল-পালার িবস্তার ঘটায়।

বালক েবলায় এমিন এক গুজেবর পাল্লায় পেড়িছলাম বলেত হয়। যার
িকয়দাংশ এখােন উল্েলখ করা হেলা। ষােটর দশেকর প্রথম িদেকর কথা।
সেবমাত্র হাইস্কুেল ভর্িত হেয়িছ। হঠাৎ কের চারিদেক রব উঠেলা েদেশ
হােয়না এেসেছ। হােয়না মানুষ ধের খায়। িকন্তু েকাথায় হােয়না। েক
েদেখেছ হায়না। এর েকান সিঠক তথ্য পাওয়া যায়না। হােয়না প্রাণীিট
েদখেত েকমন তাও েকউ বলেত পােরনা। অথচ হােয়নার ভেয় সবাই েযন জড়সড়।

প্রকৃত পক্েষ হােয়না হেলা আফ্িরকা মহােদেশর িবিভন্ন অঞ্চল,
তুরস্ক, ইরান ও ভারতীয় উপমহােদেশ িবচরনকাির একিট প্রাণী। হােয়না

মাংসাশী, িশকার কের খায়। অেনেকর মেত এিট িনশাচর। হােয়না খুব
সাহিস প্রাণী। এেদর েচায়াল ও থাবা খুব শক্িতশািল। দাঁত ধারােলা।
িশকাের পটু। হােয়নার শরীর িবশ্ির গন্ধময়। রােতর েবলা এিট প্রায়
পাগেলর মত িচৎকার ও েচচােমিচ কের যা শুেন অেনেকই ভয় পায়। িকন্তু
তখনকার চারিদেক নদী েবষ্িটত পুর্ব-পািকস্তােন হােয়না আসেব িক কের
এসব বাচিবচার েকউ কেরিন। এখন েযমন িডসকভাির এবং িচিড়য়াখানার
বেদৗলেত হােয়নার েদখা েমেল তখন েতমন েকান সুেযাগ িছেলানা। অথচ
েসই আজব জন্তু হােয়নার ভেয় েলাকজন সকল সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকেতা।
স্কুেলর েছেল েমেয়েদর স্কুেল যাতায়াত বন্ধ।

গ্রামাঞ্চেলর হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট প্রায় জনশুন্য। সন্ধ্যা হেত
না হেতই প্রায় সকেলই ঘের েদার িদেয় বেস। হােয়না েয িক িচজ তা
েদখার মত েলাক পাওয়া যায়না। অথচ েসই হােয়নার ভেয় রােত ঘেরর
বারান্দায় বেস েপসাব করার মত বীর পুরুষ অেনকেকই েদখা যায়।

এবাদত আলী

িদন যতই যায় হােয়নার ভয় ততই েবিশ হেত থােক। হােয়নার নাম কের
শৃগাল ও বনিবড়ালগুেলা রােতর েবলা মেনর আনন্েদ গৃেহ েপাষা েমারগমুরিগ খাওয়া শুরু কের েদয়। যিদ েমারগ-মুরিগ পাখা ঝাপটায় বা
িচৎকার কের তাহেল সকেলরই িবশ্বাস হােয়না এেসেছ। আবার ঘুেমর েঘাের
স্বামীর হাত যিদ স্ত্রীর গােয় পেড় েতা হােয়না হােয়না কের েচঁিচেয়
পাড়াশুদ্ধ েলাকেক আতঙ্েকর চরম িশখের তুেল েদয়। এমিন অবস্থায়
িদনািতপাত করেত করেত একসময় েসই হােয়না গুজেবর ভয় আপনা আপিনই েকেট
যায়।

২০০০ সােলর কথা। এবার রীিতমত গুজব উঠেলা এবছর ৫ েম তািরেখ এই
পৃিথবী ধংস হেয় যােব। অর্থাৎ িকনা েরাজ িকয়ামত হেব। জ্েযািতষীগণ
গণনা কের েদেখেছন এই তািরেখ দুিনয়া ধংস হেব। সারা েদশময় এমন গুজব
ছিড়েয় তার ডাল পালা এমিন িবস্তৃিত লাভ কের েয, অেনক েলাকজন
মৃত্যুভেয় েগাসল- খানা-িপনা সব বন্ধ কের েদয়। শুধু বাংলােদশ নয়
সমগ্র ভারত জুেড় একই অবস্থা িবরাজ করেত থােক। িদন যতই গড়ায় মরনভয়
েযন ততই তাড়া কের েফের।

ধর্ম িভরু মুসলমানেদর মধ্েয দুর্বল ইমানদােরর অেনেকই তা িবশ্বাস
কের বেস। কারন ৫ েম িদনিট শুক্রবার, জু’মার নামােজর িদন।
জ্েযািতষীেদর ভাষ্যমেত এিদন েবলা দ্িবপ্রহেরর পর পৃিথবী ধংস হেব।
ইসলাম ধর্মীয় মেত মহররম মােসর ১০ তািরখ শুক্রবার দুিনয়া ফানা হেব
অর্থাৎ ধংস হেব।

হজরত ইসরািফল আলাইেহস সালাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলািমেনর আেদেশ
তার হােতর িশঙ্গা ফুতকার করেবন এবং সঙ্েগ সঙ্েগ িকয়ামত শুরু হেব।
মহররম মােসর ১০ তািরখ না হেলও েসিদন জ’◌ুমা বার হওয়ায় অেনেকর
মেনই ঘুণ বেস েয, দুিনয়া ফানা হেলও হেত পাের। সেচতন ও সাহিস
ব্যক্িতরা এেক িনছক গুজব বেল মেন করেলও অেনেক এ গুজেব দুর্বল হেয়
পেড়। এিদন আমােদর মহল্লার বাজার মসিজেদর মুয়াজ্িজন জু’মার
নামােজর জন্য দুপুর সােড় বােরাটার পিরবর্েত ভুল বশতঃ সকাল সােড়
১১ টায় আজান িদেয় বেসন। এেত আেশপােশর মানুেষর মধ্েয ৈহৈচ পেড়
যায়। মুয়াজ্িজন ভুল স্িবকার কের পুণরায় সিঠক সমেয় আজান েদন।
এিদেক খবর ছিড়েয় পেড় পােশর গ্রােমর এক স্কুল িশক্ষক মৃত্যুবরণ
কেরেছন। আসেল িতিন হার্ট এটােক মারা যান।

২০১৩ সােলর েম মােসর ৫ তািরেখ বাংলােদশ কওিম মাদরাসা িভত্িতক
সংগঠন েহফাজেত ইসলাম লংমার্চ এবং ঢাকা অবেরােধর কর্মসুিচ িদেয়
ঢাকা অবেরােধ শাপলা চত্বের অবস্থান েনয়। দুপুর েদড়টার িদেক ঢাকার
প্রেবশ পথ গুেলা েথেক েহফাজেত ইসলােমর েনতা কর্িমরা অবস্থান েনয়
শাপলা চত্বের। িকন্তু অন্যিদেক েহফাজেত ইসলােমর কর্িমরা মিতিঝল,
পল্টন, িজেরা পেয়ন্ট, গুিলস্তান ও ৈদিনক বাংলার েমাড়ও আেশাপােশর
এলাকায়বহু প্রিতষ্ঠােন ভাংচুর ও অগ্িনসংেযাগ কের।

বায়তুল েমাকাররম মার্েকট ও তার আেশপােশ প্রায় ৩০০ িট েদাকান
ভাংচুর ও অগ্িনসংেযাগ করা হয়। তােত ১৮ েকািট টাকার ক্ষিত হয় বেল
অিভেযাগ করা হয়। ৬ েম রােত তােদরেক সিরেয় িদেত পুিলশ স্টান্ট
গ্েরেনড, জল কামান, কাঁদােন গ্যােসর েশল ও রাবার বুেলট ব্যবহার
কের। এেত প্রাং ৩০ জন িনহত হয়। ব্িরিটশ ৈদিনক েটিলগ্রােফর খবের
বলা হয়, ঢাকায় ইসলািম েমৗলবািদেদর সঙ্েগ িনরাপত্তা বািহনীর
সংঘর্েষ কমপক্েষ ২২জন িনহত হয়। শুরু হয় গুজেবর ডালপালা িবস্তােরর
পালা।

েহফাজেতর দািব রােতর আঁধাের বর্বর হত্যা কান্েড ৩ হাজার আেলম
উলামা শাহাদৎ বরণ কেরেছন। িমিডয়া কর্িমেদর উদ্ধৃিত িদেয় ১৫ েম
ৈদিনক সংগ্রােমর সম্পাদকীয়েত বলা হয় ২ হাজার মানুষেক হত্যা করা
হেয়েছ। অথচ এই অিভযােন েনতৃত্েব থাকা অন্যতম একজন পুিলশ
কর্মকর্তা আেনায়ার েহােসেনর মেত ট্রােকর উপর ভ্রাম্যমান মঞ্চ
খািল হবার পর েসই মঞ্েচর পােশ একিট ভ্যােনর উপর কাফেনর কাপড় এবং
পিলিথন িদেয় েমাড়ােনা ৪িট মৃতেদহ িছেলা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫
ও ৬ েম দুিদেন সারা েদেশ ২৮ জেনর িনহত হওয়ার কথা বেলিছেলা।
যােহাক েসসময় েহফাজেতর েনতা-কর্িমর মৃত্যু িনেয় গুজেবর অবসান
হেয়িছেলা। অর্থাৎ
করেত পােরিন।

েসসময়কার

গুজেবর

ডালপালা

ততটা

িবস্তৃিত

লাভ

সাঈদীেক চাঁেদ েদখার গুজব ছিড়েয় জামািতরা ফায়দা হািসল করেত
ব্যর্থ হেয়িছেলা ২০১৩ সােলর ৩ মার্চ তািরেখ। ১৯৭১ সােল মহান
মুক্িতযুদ্ধ চলাকািলন সমেয় রাজাকার বািহনীর সদস্য িহেসেব
পািকস্তািন েসনাবািহনীর সঙ্েগ যুক্ত েথেক েদেলায়ার েহােসন সাঈদী
ওরেফ েদইল্যা রাজাকােরর িবরুদ্েধ হত্যা, অপহরণ, িনর্যাতন, ধর্ষণ,
অগ্িনসংেযাগ, লুন্ঠন, ধর্মান্তর করাসহ মানবতািবেরাধী অপরােধর ৮িট
অিভেযাগ সুিনর্িদষ্টভােব প্রমািণত হওয়ায় আন্তর্জািতক অপরাধ
ট্রাইব্যুনােল তােক ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আেদশ
েদওয়া হয়।

আর তােতই জামািতরা একিট পিরকল্পনা ৈতির কের গুজব ছড়ায়। আেগর
মধ্যরােতর পর হেত শুরু হয় পিরকল্িপত অিভযান। গভীর রােত বগুড়া শহর
ও শহরতিল এলাকা ছািড়েয় আেশপােশর এলাকায় গুজব ছিড়েয় েদওয়া হয়

যুদ্ধ অপরােধর িবচাের সাজাপ্রাপ্ত জামায়াত েনতা েদেলায়ার েহােসন
সাঈদীেক চাঁেদ েদখা েগেছ। এই গুজব সারা েদেশ ছিড়েয় পেড়।
জামািতেদর তান্ডব শুরু হয়। ঐিদন েজলা জুেড় এই সকল ঘটনায় ১৩ জন
িনহত হয়। পুিলেশর পক্ষ েথেক ৬৬িট মামলা দােয়র করা হয়।

২০১৫ সােল আবার গুজব রেট েয, ২২ েসপ্েটম্বর েথেক ২৮ েসপ্েটম্বেরর
মধ্েয পৃিথবী ধংস হেব। গুজব রটনাকািরেদর যুক্িত হেলা েমাক্ষম
সময়টা ২৮ েসপ্েটম্বর। েকননা েসিদন পৃিথবীর আকােশ ব্লাডমুেনর েদখা
িমলেব। েসবার নাসার িবজ্ঞানীরা েস গুজবেক িমথ্যা প্রমাণ
কেরিছেলা।

অিত সম্প্রিত েয গুজব ছড়ােনা হেয়েছ তা মারাত্মক আকার ধারণ কেরেছ।
মার্ক জাকারবার্গ এর বেদৗলেত সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম ‘মুখ বই’
বা েফস বুক এর মাথ্যেম এই গুজেবর শাখা-প্রশাখা অিত দ্রুততম সমেয়
সমগ্র েদেশর আনােচ কানােচ ছিড়েয় পেড়। তা হেলা পদ্মা েসতুেত নর
মুন্ডু বা মানুেষর মাথা লাগেব।

বাংলােদেশ বর্তমােন ৬ েকািট েফসবুক চালু আেছ। আর এই েফস বুেকর
িভিডওর মাধ্যেম েয গুজব ছড়ােনা হেয়েছ তা এেকবাের তরতাজা। যােক
বেল গরম খবর।কথায় বেল কু সংবাদ বাতােসর আেগ ধায়। ফেল েছেল ধরা
আতঙ্েক
অেনক
অিভভাবকই
আতঙ্িকত।
তেব
আইনশৃঙ্খলা
বািহনীর
কর্মকর্তারা বেলেছন, এটা িনছক গুজব। এখন পর্যন্ত এধরেনর েকান
ঘটনার খবর পাওয়া যায়িন।

এধরেনর গুজেবর িশকার হেয় বাংলােদেশর িবিভন্ন স্থােন অপহরণকাির
ধারণা কের অেনক মানিসক ভারসাম্যহীনেক মারধর কের পুিলেশ হস্তান্তর
করার ঘটনা ঘেটেছ। পের এ ঘটনােক গুজব ও িভত্িতহীন উল্েলখ কের ০৯
জুলাই,২০১৯ তািরেখ বাংলােদশ েসতু কর্তৃপক্ষ পদ্মা বহুমুখী েসতু
প্রকল্েপর প্রকল্প পিরচালেকর কার্যালয় হেত একিট িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ
করা হেয়েছ। তােত বলা হেয়েছ , “পদ্মা েসতু িনর্মাণ কাজ পিরচালনায়
মানুেষর মাথা লাগেব বেল একিট কুচক্ির মহল িবিভন্ন সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম েয অপ প্রচার চালাচ্েছ তা প্রকল্প কর্তৃপক্েষর
নজের এেসেছ।

আমরা স্পষ্টভােব বলেত চাই এিট একিট গুজব। এর েকান সত্যতা েনই।
এমন অপ প্রচার আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।এ ধরেনর গুজেব িবভ্রান্ত না
হওয়ার জন্য েদশবাসীেক অনুেরাধ করা যাচ্েছ।

বর্িণত িবষয়িট গুজব িহেসেব িচহ্িনত কের েদশবাসীেক অবিহত করেত
গণমাধ্যেম
প্রচােরর
প্রেয়াজনীয়
ব্যাবস্থা
গ্রহেনর
অনুেরাধ
জানচ্িছ।”

এ ক্েষত্ের এ কথা বলা যায় েয, বাংলােদেশ একিট মহল অেনক িদন ধেরই
িবিভন্ন ধরেনর গুজব ছিড়েয় সুিবধা আদােয়র েচষ্টা করেছ। বাংলােদেশর
অব্যাহতবহুমুিখ উন্নয়ন ধারােক বাধাগ্রস্থ করেত মহলিট েবশ তৎপর।
িকন্তু এেদেশর সেচতন মানুষ তােদর হীন চক্রান্ত সম্পর্েক সজাগ ও
সেচতন। অপর িদেক েদেশর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বািহনীও এ ধরেনর গুজবেক
প্রিতহত করার জন্য েবশ তৎপর।

ইেতামধ্েয গুজব রটনাকাির িহেসেব িচহ্িনত কের কেয়কজনেক গ্েরফতার
কের আইেনর আওতায় েনয়া হেয়েছ বেল জানা েগেছ। তাই এধরেনর গুজেবর
ডাল পালা যােত িবস্তৃিত লাভ করেত না পাের েসজন্য সকল নাগিরকেক
সজাগ থাকেত হেব ।

(েলখক: সাংবািদক ও কলািমস্ট)

