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ఏటికి ఎదుర్టదేవాళ్ల ేం! 
అనేక ఆటుపోటుు, నషా్టలు, ద్రోహాలు, బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వ ఫాసిసా్ట భారత్ రాజ్య నిరబింధ క్యింపెయిన్ లను ఎదుర్కింటూ భారత్ 

విప్ువానిి మునుముిందుకు నడిపిస్తామని భారత్ కమ్యయనిస్టా పార్టా (మావోయిస్టా) కింద్ర కమిటీ ద్వవగుణీకృత్, చెకుక చెదరని, ముిందు పీఠీన నిలిచే 
నిశ్చయింతో పునరుద్ఘటాిస్టానిద్వ. మా పార్టా బలహీనింగా ఉనిదని తెలింగాణా డీజీపీ వాయఖ్యలను ఖ్ిండిస్టానిద్వ. 

మా పార్టా సైద్ఘధింతికింగా, నాయకత్వప్రింగా, క్యడర్ ల ప్రింగా ఏమీ లేకుిండా పోయిిందని, ద్ఘనికదే కూలిపోతిందని, ద్ఘనిని ఏమీ 
చేయవలసిన అవసరిం లేదనీ తెలింగాణా డీజీపీ ఆరోగ్య సమసయతో ఒక క్రయకరా లింగుబాటు సిందరాానిి అవక్శ్ింగా తీస్టకుని వాయఖ్యయనిించాడు. 
ఇదే నిజ్మయితే, మరి కింద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వవలు పార్టాని నిర్మమలిించే ప్థకింతో సైనికీకరణకు కోట్లుద్వ ర్మపాయలు ఎిందుకు ఖ్రుచ పెడుతనిట్ాని, 
ఉదయమ అింత్వనికి ప్దే ప్దే తేదీలు ప్రకటిస్తా రావడిం ఎిందుకనీ కింద్ర కమిటీ ఈ పోలీస్ట అధిక్రిని ప్రశ్నిస్టానిద్వ. అయితే ఉదయమిం ఎప్పటికపుపడు 
త్న ఉనికిని బలింగా వయకాిం చేస్తానే ఉనిద్వ కద్ఘ అని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్ిలకు ఈ పోలీస్ట బాస్ వదద సరైన సమాధానిం ఎిందుకు లేకుిండా 
పోయిిందో ప్రజ్లకు సపష్ాింగా అరథమవుతని విష్యమే కద్ఘ. 

గ్డచిన ఐదునిర దశాబాదలుగా పార్టా నకసలబర్ట స్తయుధ విప్ువ వారసత్వవనిి ముిందుకు తీస్టకువెళుతనిద్వ. నిజ్మే. నకసలబర్ట క్లింలో 
విప్ువోదయమింలోకి అడుగిడిన కింద్ర నాయకత్వ క్మ్రేడ్సస ఇపుపడు వయస్ట మీరుతనాిరు. ఆరోగ్య సమసయలు ఉనాియి. అయితే, విప్ువక్రులు 
మానసికింగా ఎనిడూ వృదుధలు క్జాలరనడానికి యావతా ప్రప్ించ కమ్యయనిస్టా ఉదయమ చరిత్రలో అనేక ఉద్ఘహ్రణలు ఉనాియి. అింతే క్కుిండా 
పార్టా రిండో శ్రేణి నాయకత్వవనిి త్యారు చేస్టకుింటునిద్వ. 

దీరాక్లిక విప్ువ మారగిం కఠిన ప్ర్టక్షతో కూడుకుని ఉనిద్వ. ప్రతి ఒకక క్రయకరాా చివరి వరకు కొనస్తగ్లేరు. కొిందరు కింద్ర కమిటీ 
సభుయలు, రాష్ట్ర కమిటీ సభుయలు, అనిి స్తథయిల క్యడర్ లూ పార్టాని విడిచిపెట్లరాు. కొిందరు పార్టాకి ద్రోహ్ిం చేసి దోపిడీ రాజ్యింతో చేతలు 
కలుపుతనాిరు. ఇద్వ ఆ వయకిా ప్రిమితి త్ప్ప పార్టాద్వ క్దు. 

దేశ్ింలో ఉని రిండు భౌగోళిక ప్రింత్వల మధయ సమనవయ సమసయలను పార్టా ప్రిష్కరిించేిందుకు ప్రయతిిస్టానిద్వ. అింతే త్ప్ప 
మావోయిస్టా పార్టాగా విలీనమయిన మునుప్టి రిండు పార్టాల మధయ ఎటువింటి అింత్రమ్య లేదు. ఇద్వ రాజ్య అభూత్ కలపన మాత్రమే. 

పార్టా రాజ్కీయాలు పీడనకు వయతిరేక వరగ పోరాట్లల నుించి ఉదావిించినవి. పీడిత్ వరాగల నుించి అధికింగా ఉని క్యడర్ లు పార్ట ా
రాజ్కీయాలను అరథిం చేస్టకోలేకపోతనాిరని అనడిం హాస్తయసపదిం. ఈ వరాగల నుిండి క్యడర్ లు సైద్ఘధింతికింగా, రాజ్కీయప్రింగా అభివృద్వధ చెింద్వ 
నాయకత్వింలోకి వస్తానే ఉనాిరనే విష్యిం క్దనలేని సత్యిం. 

ప్రప్ించ పెటుబాడిద్ఘర్ట వయవసథ ఆరిథక, ద్రవయ సింక్షోభింలో కూరుకుపోయిింద్వ, మరిింత్గా కూరుకుపోతనిద్వ. ఇద్వ వాళ్ు ప్రప్ించ బాయింక్, 
ఐఎింఎఫ్ రిండూ చెబుతని విష్యమే. ఇిందులో భారత్దేశ్ిం కూడా ఒక భాగ్ిం. దోపిడీ ఉనిింత్ క్లిం విప్ువిం, విప్ువ పార్ట ా ఉింట్లయి. 
ప్రప్ించవాయప్ాింగా పీడిత్ ప్రజ్లు, జాతలూ త్మ రోజువార్ట జీవిత్ింలో సమసయల ప్రిష్టకరిం కోసిం ఇింక్ ఇింక్ పోరాట్లలలో కదులుతనాిరు. 
ప్రిసిథతి విప్ువానికి మరిింత్ అనుకూలింగా వృద్వధ చెిందుతనిద్వ. 

పార్టా సిద్ఘధింత్ిం, రాజ్కీయాలు, ఆచరణా సింపూరణింగా సరైనవని, ఈ విష్యిం గ్డచిన, స్తగుతని చరిత్రలో రుజువయిిందని కింద్ర 
కమిటీ అత్యింత్ బలింగా ఉద్ఘటాిస్టానిద్వ. 

అభయ్, అధికార పర త్రనిధి, కేంద్ర  కమిటీ 


