९ जुलाई २०२२ सडकमा िनस्कौँ,
भारतमा
चिलरहेको
जनयुद्धलाई
समर्थन गरौँ ! [9TH OF JULY
2022: TAKE TO THE STREETS:
SUPPORT THE PEOPLE’S WAR IN
INDIA! | Nepali]
The call for the International Day of Action in support of the
People’s War in India on the 9
Nepali:

th

of July was translated to

९ जुलाई २०२२ सडकमा िनस्कौँ, भारतमा
चिलरहेको जनयुद्धलाई समर्थन गरौँ !
िवश्व उथलपुथलको स्िथितमा छ । सबै महाद्वीपहरूमा युद्ध, िवध्वंश,
उत्पीडन र शोषणका साम्राज्यवादी ठालुहरूले िवश्वका जनताहरूमािथ
आफ्नो नृशंस हमला जारी राखेका छन् । जताततै िवध्वंश, आक्रमण
र
महामारी देख्न सिकन्छ । यमनमा भइहेको नरसंहार, प्यालेस्टाइनलाई
िसध्याउने िनरन्तर प्रयास, टर्की, पेरू, िफिलिपन्स र अन्य देशका
जनता िवरुद्धको प्रितक्िरयावादी युद्ध, ब्रािजल र मेक्िसको जस्ता
देशका
जनतािवरुद्ध
अघोिषत
तर
वास्तिवक
प्रितक्िरयावादी
युद्धलगायत
िवश्वका अिधकांश भागहरूमा साम्राज्यवादी दमन
चिलरहेका छन् । यी
रक्तिपपासु, साम्राज्यवादी र ितनका
मितयारहरूले आफ्ना मुलुकमा जनताको घाँटी िनमोिठरहेका छन् र
याङ्की–साम्राज्यवादीहरूको पक्षमा िनरन्तरता
िदन
प्रमुख
नाइकेको पक्षमा उिभने िक अन्य साम्राज्यवादीको पक्षमा लाग्ने
भनेर जनतामािथ जोरजबर्जस्ती गिररहेका छन् ।
दमनले प्रितरोध
उत्पन्न गर्छ र जनताले लड्ने बाटो खोज्छन् र रोज्छन् भन्ने कुरा
प्रस्ट छ ।
संसारका वीर जनताले लामो समयसम्म चलेका युद्ध,
इितहासमा देिखएका सबैभन्दा घातक युद्धकारखाना, याङ्कीहरू र ितनका
सहयोगीहरूलाई परािजत गरेर िवश्वका सामु आफ्नो सामथ्र्य प्रमािणत

गर्दै आएका छन् — जबसम्म सशस्त्र सङ्घर्षमा रिहरहन्छ र उत्पीिडत
जनता आफ्नै बलमा भर पर्छ, िवजय सुिनश्िचत छ । साम्राज्यवाद
िवरोधी झण्डा उचालेको भन्ने घरेलु प्रितक्िरयावादीहरूले पिन
इितहासमा बारंम्बार धोका िदएका छन् । यस अर्थमा – साम्राज्यवादको
आक्रमण िवरुद्ध
जनताको सङ्घर्ष नै सही अर्थमा
जनताको सेवा
गर्ने र सही नेतृत्व उपलब्ध गराउने प्रश्न िनर्णायक बन्दै गएको छ
।
यसै सन्दर्भमा िवश्वका सबै उत्पीिडत र शोिषतहरूले अिहले
भारततर्फ आफ्नो ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ
।
भारतमा चिलरहेको जनयुद्धले मार्ग िनर्देश गर्छ
भारतीय कम्युिनस्ट पार्टी (माओवादी) ले शक्ितशाली जन सेना,
िपपुल्स गुिरल्ला िलबरेशन आर्मी (िपिजएलए)
िनर्माण गरेको छ,
जसले नोकरसाही पुँजीपित, जिमन्दार र िवदेशी साम्राज्यवादको िहतमा
काम गर्ने प्रितक्िरयावादी भारतीय राज्यसत्ताको िवरुद्धमा उिभएका
मजदुर, िकसान र जनताका अन्य सबै उत्पीिडत वर्गहरूको िहतको रक्षा
गर्दछ । िपिजएलएले प्रितक्िरयावादी राज्यलाई ध्वस्त पार्न र
भारतका रक्त िपपासुहरूका िवरुद्ध र जनताको िहतका लािग नयाँ राज्य
िनर्माण गर्न हातमा बन्दुक िलएर जनतालाई जाग्रत गर्दै सङ्घषका
लािग सङ्गिठत गिररहेको छ
। आज देशको िवशाल भूगोलका ग्रामीण
इलाकाका िविभन्न स्थानमा क्रान्ितकारी जन–सिमतीहरू गठन भएका छन्
। यी जन–सिमितहरूमा जसले जग्गा जोितरहेको छ, उसैको हक कायम
गिरएको छ, त्यहाँ सबै प्रितक्िरयावादी कानुन खारेज गिरएको छ,
मिहला उत्पीडनका िवरुद्ध सशक्त िकिसमले
लिडएको छ र जनता स्वयं
आफ्नो सत्ता चलाइरहेका छन् । पुरानोको बीचबाट नयाँ समाजको जन्म
भइरहेको छ । यी क्रान्ितकारी जनसिमितहरूमा एउटै प्रणालीमा आबद्ध
भएर अिहले लाखौं व्यक्ितहरू क्िरयाशील छन् र फस्टाउँदै गएको
भारतीय क्रान्ितका आधार बनेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर
घेर्ने बाटो पछ्याउँदै िवश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसंख्या
भएको मुलुकमा िविभन्न मोड र घुम्ती हुँदै जनयुद्ध मूल राजनीितक
सत्ता प्राप्ितको िदशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ । सच्चा कम्युिनष्ट
पार्टीको नेतृत्वमा रहेको यो किठन र लामो सङ्घर्ष साम्राज्यवादी
दुःस्वप्नको अन्त्य हेर्न चाहने र उत्पीडन र शोषणमुक्त समाज
िनर्माणका लािग प्रयासरत सबैका लािग आशा र प्रेरणाको भरपर्दो
िकरण हो ।
जनता िवरुद्धको युद्ध मुर्दावाद !

जनताका शत्रुहरूको सेवामा रहेको नोकरशाही–सैन्य मेिसनरूपी भारतीय
राज्यसत्ताले जनताको सङ्घर्षलाई रगतको आहालमा डुबाउन सबै खाले
कुकृत्य गर्दै आएको छ । जुनसुकै गुटका भए पिन सरकारमा रहेका शासक
वर्गका सामु आम रूपमा जनताले चलाएको आन्दोलनको अग्रगामी स्वरूप
होस् अथवा भाकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा भइरहेको क्रान्ितकारी
आन्दोलन होस्, यी सबैका
िवरुद्धमा आफ्ना प्रितक्रान्ितकारी
युद्ध–अपरेशनहरू चलाउनुबाहेक उनीहरूका लािग अरू कुनै बाटो भएको
छैन र हुने कुरा भएन । मोदीको नेतृत्वमा रहेको कुख्यात
प्रितक्िरयावादी र नरसंहारकारी शासनसत्ता आम जनताका साथै भारतका
अल्पसङ्ख्यक मुस्िलमहरू िवरुद्धको जघन्य अपराध र कुकृत्यका लािग
िवश्वमा कुख्यात छ । ‘अपरेशन ग्रीन हन्ट’, ‘समाधान’ र ‘प्रहार’
प्रितक्िरयावादी अिभयानहरूका
कुख्यात नाम हुन्, जसलाई उनीहरूले
साम्राज्यवादी अवधारणाको’‘लो इन्टेन्िसटी कन्फ्िलक्ट’ का आधारमा
सञ्चालन गर्छन् र यसमा सैन्य उपायहरू (नरसंहार र स्पष्ट दमन)
मात्र नभई ‘सामािजक’ उपायहरू “राहत र सहायता”
र मनोवैज्ञािनक
युद्धहरू छल, झूठ र त्रास र आतङ्क फैलाउने जस्ता कार्यहरू पिन
समावेश गिरएका हुन्छन् । मोदी–शासनले सबै ‘रणनीितहरू’ त्यसमा पिन
अित कुख्यात ब्राह्मणवादी
िदने गरेको छ । उनीहरूले
िवरुद्धमा
उनीहरूले

िहन्दुत्व साम्प्रदाियकतालाई बढावा
भारतीय सेना र वायुसेनालाई जनताको

पिन प्रयोग गिररहेका छन् । यसै
५० भन्दा बढी ड्रोनहरूको प्रयोग

वर्षको अप्िरलमा
गरेर छत्ितसगढमा

जनताका िवरुद्ध हवाइ आक्रमण र बमिवष्फोट जस्ता कुकृत्य गरे ।
जनताका शत्रुहरूका यी सबै आक्रमणहरूले जनयुद्धको िवरुद्धमा
ितनीहरूको नपुङ्सकता र कायरतालाई मात्र देखाउँछ र क्रान्ितकारी
पङ्क्ितका योद्धाहरूको बढ्दो शक्ित र क्िरयाशीलताले उनीहरूलाई
पक्कै पिन नमीठो फल चखाउनेछ ।
साम्राज्यवाद िवरोधी मोर्चा िनर्माणमा अग्रसर होऔँ !
भाकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको क्रान्ितकारी शक्ितहरूको
िवरतापूर्ण सङ्घर्षलाई समर्थन गरी सबै प्रगितशील शक्ितहरू र
आमरूपमा िवश्व जनमतमा भारतमा चिलरहेको जनयुद्धको जानकारी
पुर्याउनुपर्छ । कुनै पिन दृष्िटले यो कार्य साम्राज्यवाद िवरोधी
आन्दोलनको मूल भाग हो । साम्राज्यवाद र यसका सबै मितयारहरूका
िवरुद्धको लडाइँको रूपमा काम गर्ने गरी
भारतीय क्रान्ितको
झण्डालाई दृढताका साथ उठाउनुपर्छ । पुरानो राज्यसत्ता र त्यसको
नेतृत्व गर्ने शासन व्यवस्थाको नरसंहारी चिरत्रको िनन्दा

गर्नुपर्छ ।
जनआन्दोलन, राष्ट्िरय अल्पसङ्ख्यक, ‘दिलत’ र
उत्पीिडत जनताका अन्य सबै तह र तप्काका साथै वर्गहरू िवरुद्धको
दमन र उत्पीडनका िवरुद्ध व्यावहािरक ऐक्यबद्धताका साथ लड्नुपर्छ
। आधारभूत लोकतान्त्िरक अिधकार, अिभव्यक्ित स्वतन्त्रता जस्ता
आधारभूत अिधकार र स्वतन्त्रतामािथ भएका दमनको िवरोध गर्नुपर्छ ।
हजारौँहजार
राजनीितक
बन्दीहरूसँगको
ऐक्यबद्धतालाई
बिलयो
बनाउनुपर्छ र जनअिधकारको संरक्षक बन्न चाहने किव वरवरा राव र
प्रोफेसर जी.एन. साइबाबाप्रित छुवाछुतको व्यवहार गिरनु हुँदैन ।
सच्चा अन्तर्राष्ट्िरयता भनेको क्रान्ितकारी सङ्घर्षको नैितक,
राजनीितक, भौितक र व्यावहािरक समर्थन हो ।
यस संघर्षलाई
सानाितना स्वार्थका लािग प्रयोग गर्ने बहाना बनाउने अन्य कुनै
पिन दृष्िटकोण दुई नम्बरी कार्य मात्र हो । यस अर्थमा, यस वर्षको
जुलाई ९ तािरखका िदन साम्राज्यवाद िवरोधी मोर्चाको िनर्माणको
िदशामा केही प्रारम्िभक कदम चाल्ने एउटा अंशका रूपमा, हामी
भारतीय क्रान्ितका समर्थक सबै साथीहरूलाई भारतमा जनयुद्धको
समर्थनमा संयुक्त अन्तर्राष्ट्िरय कार्य िदवस मनाउन आह्वान
गर्दछौं ।
जनतामा आशा र खुसी ल्याउने र साम्राज्यवाद र ितनका
मितयारहरूहरूमा भय र छटपटी पैदा गर्ने सशक्त र जुझारू अिभयानलाई
अिघ बढाउन रातो ब्यानरसिहत सडकमा िनस्कौँ ।
भारतमा

चिलरहेको जनयुद्धः िजन्दावाद !

साम्राज्यवादः मुर्दावाद !
िवश्वका सर्वहारा र उत्पीिडत जनताः एक होऔँ
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