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পৃষ্ঠা ২
ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারীদের চক্র গঠন, গুপ্ত হত্যা, অর্থ-অস্ত্র চু রর, অপবাে-গুজব রটনার
মাধ্যদম পার্টথর ক্ষমত্া েখদের চচষ্টা বযর্থ হওয়ায় ত্ারা নত্ু ন পর্ অবেম্বন করদে।
এখন ত্াদের চকউ চকউ গা বাাঁচাদনার জনয, রনদজদেরদক রক্ষার জনয সংগঠদনর ঐদকযর
পক্ষপারত্ হদয় োাঁরড়দয়দে এবং রবদেে চঠকাদনার জনয কাজ করদব বদে উদেখ করদে, রত্দে
রত্দে চয সংগঠন গদড় উদঠদে ত্ারা ত্ার মঙ্গে চায় বদে বেদে ইত্যারে।
আহাদর ঐকযপন্থীরা! মাদের মাদয়র পুত্র চ াক!
সংগঠদনর চরমত্ম ক্ষরত্সাধ্দনর চক্রান্ত কদর এখন ঐকযপন্থীর োন করা। এটা আদরক প্রকাদরর
প্রত্ারণা োড়া আর রকেু ই নয়। চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী, প্ররত্রক্রয়া ীে, প্ররত্রবপ্লবীদের সাদর্
যত্ই রবদেে ঘটাদনা যায় ত্ত্ই মঙ্গেজনক। ইহা মাকথ সবােী।
ত্াদের সাদর্ ঐকযবদ্ধ হওয়ার অর্থ হদে ঘাত্দকর হাদত্ প্রাণ রবসজথন,
পড়া,

পার্টথর

মদধ্য

অরিরত্া,

অেৃঢ়ত্া,

একদকন্দ্রহীনত্া,

সুরবধ্াবােী পার্টথদত্ পররণত্ করা, আন্তজথারত্ক ও চে ীয়

‘ ত্রু যা সমর্থন কদর আমরা ত্ার রবদরাধ্ীত্া করর,

ৃংখো

ত্রুর চরদের হাদত্ ধ্রা
রবসজথন

চেওয়া,

পার্টথদক

ত্রুদের চসবা করা।

ত্রু যা রবদরাধ্ীত্া কদর আমরা ত্া

সমর্থন করর’— ত্রু ও আমাদের চেণী রবদেষণ কদর োইন রনবথাচদনর এ সহজ পদ্ধরত্ সোপরত্
মাও র রখদয়দেন।
কাদজই চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী

ত্রুরা যা চায় আমরা ত্ার রবদরারধ্ত্া করর। অর্থাৎ আমরা

ত্াদের ঐদকযর োইনদক রবদরারধ্ত্া করর, ত্াদের সাদর্ রবদেদের োইনদক সমর্থন করর অর্থাৎ
ত্াদেরদক রচরত্দর পার্টথ চর্দক বরহষ্কার করা ও যর্াযর্
চেরনন, স্ট্যারেন আমাদেরদক এ রনদেথ

ারি প্রোদনর নীরত্দত্ েৃঢ় র্ারক।

রেদয়দেন।

ত্থ হীনোদব চক্র চেদঙ্গ চেয়া এবং দ্রুত্গরত্দত্ ত্াদেরদক (চদক্রর সাদর্ যুক্তদের) পার্টথ র্দক
বরহষ্কার করার কর্া চেরনন বদেদেন। স্ট্যারেন বদেদেন, “সুরবধ্াবােীদেরদক বরহষ্কার কদর পার্টথ

রক্ত ােী হয়।” এদের র্াকার অর্থ হদে পার্টথদক আেযন্তরীণ ও বাইদরর

ত্রুর সম্মুখীন হওয়া।

এ অবিায় পার্টথর পদক্ষ রকেু ই করা সম্ভব নয়। কাদজই সমগ্র পার্টথ ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী,
উপেে গঠনকারী, অর্থ-অস্ত্র চচার, গুপ্ত হত্যার পররকপনাকারী, গুজব অপবাে রটনাকারী,
সুরবধ্াবােীদের নত্ু ন আক্রমদণর রবরুদদ্ধ সজাগ র্াকদবন।

পৃষ্ঠা ৩
ত্াদের সাদর্ ঐদকযর বক্তবযদক ত্াদের সাদর্ আমাদের রবদেদের বক্তবয দ্বারা সবথহারার স্বাদর্থ
রবদরারধ্ত্া করদবন। ত্াদের সাদর্ আমাদের রবদেদের অর্থাৎ ত্াদেরদক বরহষ্কার করা, যর্াযর্
ারি রবধ্াদনর োইদন, ত্াদের সাদর্ সবথো স্পষ্ট পার্থকয বজায় রাখার োইদন েৃঢ় র্াকদবন।
ত্াদের নত্ু ন আক্রমণ প্ররত্হত্ করদবন। েুষ্ট চোদকর রমষ্ট কর্ায় েু েদবন না। ‘পাগো কুকুর

পারনদত্ পড়দেও রপটাদনা’-এ নীরত্দত্ েৃঢ় র্াকদবন, অনযর্ায় কুকুদরর প্ররত্ মায়া হদে চস পারন
চর্দক উদঠ কামড়াদব। েুষ্ট চোদকর রমষ্ট কর্ায় েু েদে চস চরম ক্ষরত্ করদব। কাদজই এদের
নত্ু ন আক্রমদণর োওত্ায় পড়ার অর্থ পার্টথ, রবপ্লব ও জনগদণর স্বার্থদক রবসজথন চেয়া।
সবথহারা

রবপ্লবীদের

মধ্যকার

ঐকযদক

আপনারা

েৃঢ়

করদবন,

ষড়যন্ত্রকারী,

চক্রান্তকারী,

সুরবধ্াবােীদের সাদর্ রবদেদের ও পার্থদকযর নীরত্দত্ েৃঢ় র্াকদবন।
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