
భారత కమ్యూనిస్టు  పార్టు  (మావోయిస్టు ) 

కేంద్ర  కమిటీ 

పత్రర కా విజ్ఞ ప్తి  

10 సెప్ు ేంబర్, 2022 

సెప్ు ేంబర్ 21వ తేదీ నేంచి 27వ తేదీ వరకు 

పార్టు  18వ వారి్షకోతసవేం జ్రపేండి! 
 
పార్టీ 18వ వార్షికోత్సవాన్ని దేశవాాప్తంగా గ్రామీణ, ప్ట్ీణ ప్రంతాలలో విప్లవోతాసహంతో, దృఢ సంకలపంతో 

జరప్వలసందిగా భారత్ కమ్యాన్నస్టీ పార్టీ (కంద్ర కమిటీ) యావత్తత పార్టీ, పీఎల్ జీఏ, విప్లవ ప్రజా కమిటీ శ్రేణులకు, విప్లవ 
ప్రజానీకాన్నకీ పిలుపున్నస్టతన్ిది. దేశం న్లుమ్యలలా ప్రజా పునాదిన్న పంపందించి, పార్టనీ్న బలోపేత్ం చేస, భారత్దేశంలో 
ప్రజాయుద్ధాన్ని పురోగమింప్జేయవలసందిగాను, వ్యాహాత్మక ‘సమాధాన్’-ప్రహార్ ద్ధడిన్న ఓడించవలసందిగానూ 
పిలుపున్నస్టతన్ిది. 

పార్టీ 18వ వార్షికోత్సవం సందరభంగా, మా పార్టీ వావస్థపా్క నాయకులయిన్ కామ్రేడ్ చారు మజంద్ధర్, కామ్రేడ్ 
కన్హయ్ ఛట్ర్టలీతో సహా ప్రజల విముక్తత కోసం త్మ ప్రణాలు అర్షపంచిన్ అమరులందర్షకీ కంద్ర కమిటీ విన్మ్రంగా విప్లవ 
జోహారుల తెలియజేస్టతన్ిది. పరూ కమ్యాన్నస్టీ పార్టీ నాయకుడు కామ్రేడ్ గంజాలో, ఫిలిపీీన్స లో ఎన్ పీఏ అధికార ప్రతిన్నధి 
కామ్రేడ్ కా ఓర్షస్, గెలీషియా మావోయిస్టీ కమ్యాన్నస్టీ పార్టీ వావస్థాప్క నాయకుడు కామ్రేడ్ మార్షనీ్ నాయా వంటి అనేక మంది 
నాయకత్వ కామ్రేడ్స అమరత్వం అంత్ర్జీతీయ కమ్యాన్నస్టీ ఉదామాన్నక్త తీవ్రమైన్ న్ష్ంీ. 

గాయప్డ్డ పీఎల్ జీఏ యోధులకు కంద్ర కమిటీ ప్రగాఢ స్థనుభూతి తెలియజేస్తత, వారు త్వరగా కోలుకున్న తిర్షగి 
ప్రజాయుదా రంగంలోక్త దుకుతారన్న బలంగా ఆశిస్టతన్ిది. జైలులో విప్లవ ప్తాకను ఎతిత ప్డుత్తన్ి మా పార్టీ సీన్నయర్ 
నాయకుడు, పలిట్ బ్యారో సభ్యాడు కామ్రేడ్ క్తష్న్ ద్ధ, కంద్ర కమిటీ సభ్యాలు కామ్రేడ్స షీలా దీదీ, కంచన్ ద్ధద్ధ, కృష్ణమ్యర్షత, 
విజయ్ కుమార్ ఆర్జాలతో సహా యావత్తత ర్జజకీయ ఖైదీలకు విప్లవాభిన్ందన్లు తెలియజేస్టతన్ిది. 

గడ్చిన్ సంవత్సర కాలంలో పార్టీ, పీఎల్ జీఏ, వ్యాహాత్మక, ఎత్తతగడ్ల ఐకా సంఘట్నా రంగాలలో, తీవ్ర శత్రు 
న్నరబంధం మధా గత్ ఏడాది 17వ వార్షికోత్సవం సందరభంగా పార్టీ రూపందించిన్ కరతవాాలను నెరవేర్చందుకు కృషి జర్షగింది. 
ఈ కృషిలో ముఖ్ాంశాలు. 

సైద్ధాంతికంగా బలోపేత్ం కావడ్ంలో, ర్జజకీయ బోధన్, సైన్నక నైపుణాత్ను పంపందించుకోవడ్ం, ప్రజల 
ర్జజాాధికార అంగాల, ప్రజా పోర్జటాల విసతరణ మొదలయిన్ అన్ని రంగాలలో స్థపేక్షిక అభివృది ాఉన్ిది. జిలాల స్థాయి వరకు 
ప్న్న చేస్టతన్ి విప్లవ ప్రజా ర్జజాాధికార అంగాలు పిండ్ దశలో ప్రతాామాియ అభివృదిా న్మ్యనాను ముందుంచుత్తనాియి. ఈ 
అన్ని రంగాలలోనూ స్థధించవలసన్ది ఇంకా ఎంతో ఉన్ిది. 

ప్రస్టతత్ం దేశంలో కార్పపర్టీకరణ-సైన్నకీకరణలకు వాతిర్కంగా ఒక ‘ప్రజా ఉదామ వెలులవ’ స్థగుత్తన్ిది. ఛతీతస్ గఢ్ 
లో సలింగేర్ గ్రామంలో ప్రరంభమయిన్ పోర్జట్ం దేశంలోను, ప్రప్ంచంలోనూ ప్రజా పోర్జటాన్నక్త చిహింగా మార్షంది. 
తెలంగాణాలో ఆదివాసీ ప్రజలు త్మ పోడు భూముల ప్ర్షరక్షణ కోసం స్టదీరఘ కాలంగా పోర్జడుత్తనాిరు. ద్ధద్ధపు విప్లవోదామ 
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ప్రంతాలంత్టా పోర్జటాలు జర్షగాయి. ఈ ప్రజా పోర్జటాల క్రమంలో పార్టీ స్థయుధ పోర్జట్ం ద్ధవర్జ ర్జజకీయాధికార 
స్థవధీన్ ర్జజకీయాల ప్రచార్జన్నక్త కృషి చేసంది. 

అంత్ర్జీతీయ ప్ర్షసాతిక్త వస్తత, స్థమ్రాజావాద ద్రవా, ఆర్షాక సంక్షోభం రోజ రోజకూ తీవ్రత్రమవుత్తన్ిది. ఈ 
సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు, త్మ బలాబలాలను బటిీ ప్రప్ంచాన్ని విభజించి దోపిడీ చేస్తందుకూ స్థమ్రాజావాదులు ఇంకా 
ఇంకా ప్రప్ంచీకరణ విధానాలను అమలు చేస్టతనాిరు. ధన్నకులు, పేదల మధా తేడాలలో ఎన్ిడూ ఎరుగన్ంత్ హెచుచదల 
ఉన్ిది. వెనుకబడ్డ ఆసయా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెర్షకా దేశాలు పూర్షతగా ప్ర్జధీన్ దేశాలుగా మార్జయి. యుక్రెయిన్ యుదంా 
ఆహార, న్నరుదోాగ మొదలయిన్ సంక్షోభాలను తీవ్రత్రం చేసంది. స్థమ్రాజావాద్ధన్నక్త, పీడిత్ జాత్తలు, ప్రజలకూ మధా వైరుధాం 
మర్షంత్ తీవ్రత్రమయింది. స్థమ్రాజావాదుల మధా మరోస్థర్ష ప్రచఛన్ి యుదాం ప్రరంభమయింది. నాటో, కావడ్, ఆకస్ వంటి 
కూట్ములతో తిర్షగి పున్రసంఘటిత్ం అయ్ాందుకు అమెర్షకా ప్రయతిిస్టతన్ిది. రష్యా, చైనా ప్రతి రంగంలోనూ పోటీ 
ప్డుత్తనాియి. దీంతో ప్రప్ంచమంత్టా యుదా వాతావరణం నెలకొన్న ఉన్ిది. 

భారత్దేశంలో, హందుత్వ ఫాసస్టీ మోదీ ప్రభ్యత్వం ప్రప్ంచీకరణ విధానాలను అవలంబంచి, స్థవవలంబన్ గుర్షంచి 
వలిలస్తతనే దేశాన్ని ‘ప్ర్జధీన్ం’ గావించింది. దోపిడీ, పీడ్న్, అణచివేత్, వివక్షా కొన్స్థగుత్తన్ింత్ కాలం పీడిత్ వర్జాలు, సెక్షన్ 
లు, జాత్తలూ వరా పోర్జట్ం కొన్స్థగిస్తతనే ఉంటాయి. దేశంలో ఏడాది కాలం పాటు మిలిటంటు పోర్జట్ం చేసన్ రైత్తలకు 
త్ల ఒగిా మోదీ ప్రభ్యత్వం మ్యడు వావస్థయ చటాలీను వెన్క్తి తీస్టకోవలస వచిచంది. కార్షమకులు, బ్ాంకులు, భీమా కంపనీలు, 
ఇత్ర ప్రభ్యత్వ, ప్రైవేటు రంగాల ఉదోాగులు ప్రైవేటీకరణకు వాతిర్కంగా ఉదామ బ్ట్ ప్టారీు. ఫాససీ్ట ప్రభ్యతావన్నక్త 
వాతిర్కంగా దేశంలో యావత్తత పీడిత్ వర్జాలు, జాత్తలు, సెక్షన్ లు మర్షంత్గా ముందుకు వస్టతనాియి. 

ఈ ప్ర్షసాత్తలలో, పార్టీ 18వ వార్షికోత్సవం సందరభంగా, వరా పోర్జటాలను, ప్రజా పోర్జటాలను పంపందించి, 
దీరఘకాలిక ప్రజాయుదా మారాంలో దృఢంగా ముందడుగు వేస్థతమన్న భారత్ కమ్యాన్నస్టీ పార్టీ (మావోయిస్టీ) కంద్ర కమిటీ ప్రతిన్ 
బ్యనుత్తన్ిది. 

 
 

అభయ్ 

అధికార పర త్రనిధి, 

కేంద్ర  కమిటీ 


